
TEMPO

Bom, possível ins*
tabilidade passa*
geira ao anoitecer
na Zona Rural.
Temperatura esta*
vel. Máx. 35,3
(Bangu). Min. 18,2
(A. da Boa Vista).
(Mapas e detalhes
na página 27).

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio ds Jintiro •
Minai Geraii:
Diai úteis . . . Cr$ 4,00
Domingos ... Cr$ 5,00

SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, Of • GO:

Dias úteis ... Cr$ 7,00
Domingos ... Cr$ 8,00

CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Tarritòrioi:
Dias úteis ... CrJ 7,00
Domingos ... CrS 9,00

ASSINATURAS - Domiciliar
(Rio o Niterói): Tel. 2646807.

3 meses ... CrS 335,00
6 moses ... CrS 584,00

(São Paulo, Capital):
3 meses ... CrS 500,00
6 meses". . . Cr$ 1 000,00

Postal, via terrestre, em todo
o1 território nacional, inclusive
Riot
3 meses ... Cr* 335,00
6 mese» ... Cr» 584,00

Postal, vie aérea, em todo o
território nacional:

3 meses ... Cr$ 390,00
6 meses ... CrS 700,00

EXTERIOR - Via aérea: Ame-
rica Central, América do Nor-
te, Portugal e Espanha:

3 meses . . . US$ 207.00
6 meses ... USS 414.00
1 ano . . . US$ 829.00

Amáric» do Sul:

3 meses ... USS 150.00
6 meses ... USS 300.00
1 ano ... . USS 600.00

Demais palies:
meses ... USS 304.00
meses ... USS 609.00
ano .... US$ 1 218.00
Via marítima: Amórica,

Portugal • Espanha:

3 meses . . . US$
6 meses . . . USS
1 ano . . . US»

Demais países:
3 metei . . . USS
6 mesei . . . USS
1 ano ... . US»

41.00
82.00

164.00

58.00
116.00
232.00

ACHADOS I
PERDIDOS

CARTÃO DS INSCRIÇÃO -
CORFORMA ARTEZANATO E
ARTEF. P/ DECORAÇÃO LTDA.
Sito a Rua Projetada, 5, n9 33
parte Jardim Shangri-la, comu-
nica qua extraviou seu cartão
da InscrlçSo FRRI 451.374.00,
no dia 19/ 10/ 77. No traieto
Cascadura/ Taquara.

CREDICARD extraviado n?
103.07986.01 - Jois A. de A.
Gromann.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A UNIÃO ADVENTISTA - Tem
empregada! de ótima aparência
com exame» médico» • rata-
rênciai tiradas no lecal coil-
nhairat de todas as categorias,
babás o enfermeira! pare re-
cám-nascídos o pasieas idsiai
ou enfermas, copoirot (ai),
chaufer», caseiros, ate. Garanti-
mo» ficaram 6 maia». 2554941
255-3688.

AGENCIA ALEMÃ D. OLGA, -
Cozinheira, copeira, babá eico-
Ihidas por D. Olga há 18 anos
na sede própria. Tel.: 235-1024
e 235-1022 -• Av. Copacabana
534 apto. 402. Não é das que
oferecem a garantem céus e
terra consciente» de que isso
não 4 potsivel. Garanto 6 ma-
ses.

AGENCIA SERMAG 7*2-3660,
dicpõa imediato da don 'Mica»
selecionadas, garantia .amai-
trai, ótimas referências, limpa»,
caprichosas a responsável».

AGENCIA SENADOR - Oferece
ótimas cozinheiras cop. babas.
Boas referências. Garant. per-
manente. Tel. 232-3285.

AGENCIA MINEIRA - Tem em-
pregado» domésticos porá
todos os fhts babai cozinheirai
acompanhantes, copelroe (ai),
chaufars, caseiroí tem filhos.
Etc. todos com rafa. aolida» a
exames médlcoi garantimos é
meses em caso de troca nossas
empregado, esperam substituta.
Tel. 256-9526/ 236-1891.

ARRUMADEIRA e/ pritlce be.
aparência p/ casal. Paga bem.
Cart. ref. 1 eno. Av. Atlântica,
2888/801.

A COZINHEIRA - Só'trivial va.
riado. Só cozinhar c/referenc.
CrS 1.500,00. Tel. 257-705B. R.
Assis Brasil 86/901. Copac.

A EMPREGADA - P/todo servi.
(O casal, pago 1.200. Tratar c/
documentos e referencias — R.
Iblá, 207 (Tel. 359-9468).

AS EVANGELISTAS DA AO.
DANGEL — Oferece ótimas co-
zinheira, arrum. cop. babá. ca*
loiros e motorista. 255-3229.

AAA COZINHA SIMPLES - Pre-
ciso empregada Av. Atlântica
2788 ap. 101 Copacabana
236-2140.

"AG. DOMESTICA DA MADAME
255-9693 ofer. cozi. todo trivial
arru. copei, acomp. motor).
diaristas.

A MOÇA OU SENHORA p/todo
serv. fam. peq. e 1 babá
CrS 3.500. Trat. c/Sr. William
256-8346 Av. Copa, 1085/202.

AGENCIA RIACHUELO - Qua
desdo 1934 vam servindo ao
RJ oferece copa arruma., ba-
bis, cox. o diaristas partir
1.500,00 231-3191 a 224-7485.

AGENCIA "PORTUGUESA" ofa.
roca prolar: cozinheiras, babe,
copeiro (a), caseiro» (casal »/
filho), governanta, arrum. ate.
Damos prazo adaptação.
Exame» médicos, Instituímos"termo da permanência. V. 5a.
nSo fica um só dia •/ empre-
gada. Peca 255-6602 -
255-7745 - 255-2380.
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cr,-

AG. AMIGA DO LAR - Oferece
empregada» caprichosas pira
todos os serviços babá cari*
nhosas cozinheiras gabaritada»,
acompanhantes, pacienta»
motorista, atenciosos, caseiros,
"tk. Todos com cart. de aaúde
• refs. idôneas. Garantimos 6
meses em contrato nossos em-
pregados esperam substitutos.
Tel 255-S444 255-3311. Hoi«.
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Arinos diz que
mudança evita

Sínodo separa
radicalismo na

crise grave ação pastoral
Depois de falar a estudantes so-

bre a Constituição de 1824 e de ouvir
do Senador Petrònio Portella o que
se pretende reformar na atual, o pro-
fessor Afonso Arinos advertiu que, se
as próximas mudanças políticas não
tiverem a necessária profundidade, o
pais "entrará na mais gra^vc; crise de
sua História republicana".

O ex-Ministro, de 72 anos, já vi-
veu sob seis Constituições e revelou
que "seria frustrante se as reformas
não restaurassem a estrutura demo-
crática no que ela tem de básico". Elo-
giou o Presidente Geisel, condenou a
extinção do voto de legenda, defendeu
o sistema distrital e evitou entrar em
detalhes em torno do futuro slste-
ma partidário. (Página 6 e editorial)

A maioria dos bispos latino-ame-
ricanos reunidos no Sínodo — cujo
trabalho centrou-se numa redefinição
da catequese, "infiltrada ideológica-
mente pelo marxismo" — aprovará
hoje formalmente as 34 proposições
do documento final, que desvincula o
trabalho pastoral do radicalismo poli-
tico de áreas do Clero.

Em abril, uma assembléia convo-
cada pela Sagrada Congregação para
os Religiosos discutirá a atitude dos
sacerdotes frente aos problemas so-
cioeconómicos e a tendência à inter-
pretação radical da vida religiosa com
relação à atividade social. (Pág. 14)

Com todos os sinais apagados du-
rante todo o dia, o transito no fi-
nal da Av. Rio Branco, em frente
ao Obelisco, exigiu muita ginásti-
ca dos cinco soldados da Polícia
Militar que o controlavam ontem,
num trecho também tumultuado
pela presença de tampões soltos
sobre longa vala aberta no asfal-
to pela Telerj. Embora o uso des-
ses tampões seja regulamentado
por decreto municipal, prevendo
multas que vão ãe CrS 39,50 a CrS
7 mil 700 pelo seu mau assenta-
mento, as concessionárias pare-
cem ignorar as normas. Atual-
mente, < placas soltas poáem ser
vistas ãesãe a Rua ão Rosário até
7 ãe Setembro, ainda na Rio Bran>-
co; na Praia ãe Botafogo, em fren-
te aos cinemas Coral e Scala; na
Rua Francisco Bicalho, em frente
à Usina de Asfalto; emCopacaba-
na, na Rua Barata Ribeiro, esqui-
na com Cardeal Arcoverde, e no
cruzamento das Ruas Raul
Pompéia e Rainha Elizabeth
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Técnicos estrangeiros demonstram moderno equipamento radiológico com ajuda de voluntária

Médico defende
Terrorista Panamenhas radiologia paraafirma que não apoiam acordo curar câncer

União institui mérito
para aumentar servidor

tentou suicídio do Carnal
A advogada Jutta Bahr Jendges

negou que a terrorista Irmgard Moel-
ler tenha tentado o suicídio na prisão
de Stammheim, após conversar ontem
com sua cliente no hospital, durante
meia hora, na presença de um mé-
dico e de uma enfermeira.

Sem esclarecer de que paises se
tratava, o Secretário do Ministério dos
Transportes da Alemanha Federal,
Heinz Ruhnau, revelou que 150 agen-
tes especiais da policia de fronteira
vão ajudar na aplicação de medidas
de segurança antes do embarque de
passageiros da Lufthansa em 13 ae-
roportos estrangeiros. (Página 13)

Por cerca de 470 mil votos contra
230 mil — de um total de 800 mil
eleitores — o povo panamenho apoiou,
em plebiscito, a ratificação dos açor-
dos assinados com os EUA sobre o Ca-
nal, embora o resultado oficial só se-
ja conhecido quinta-feira. O General
Torrijos saiu de caminhão pais afo-
ra para acompanhar, a apuração em
diversos distritos.

Satisfeito com o que chamou de"resposta pacífica do povo do Pana-
má", o General declarou pelo rádio
que "tinha certeza" de que os pana-
menhos iriam repudiar soluções vio-
lentas, "por intermédio de botas, fuzis
e canhões", e aprovar o Tratado so-
bre o Canal, nas bases em que foi ne-
gociado, "pelo voto". (Página 14)

Em decreto assinado on-
tem, e que já este ano benefi-
ciará com um acréscimo de 5%
no salário-base 76 mil funcio-
nários, o Presidente Geisel ins-
tituiu, no serviço público fe-
deral, o sistema de progressão
funcional e de aumento por
merecimento. O decreto retro-
age a 1.° de outubro, mas os
benefícios só começarão a ser
pagos a partir do próximo ano.

A avaliação dos servidores
para efeito de promoção cabe-
rá exclusivamente ao chefe
imediato, que os classificará
em três grupos: 20% acima da
média (merecedores do au-
mento), 70% na média e 10%
abaixo dela. O diretor-geral do
DASP, Coronel Darcy Siquei-
ra, afirma que a medida redu-

Vorster ignora
promessa que
fez a Carter

O Primeiro-Ministro da África do
Sul, John Vorster, disse, numa entre-
vista à cadeia de televisão ABC, não
se lembrar de ter feito promessas ao
Presidente Carter, referindo-se a uma
revelação do Departamento de Estado
norte-americano de que aquele pais
prometera não desenvolver armas
nucleares.

Vorster repetiu "o que sempre di-
go: a África do Sul só está interes-
sada no desenvolvimento pacifico de
sua energia nuclear". Segundo o De-
partamento de Estado, em carta da-
tada do dia 13, Vorster reiterou o
compromisso feito pela Chancelaria
a 20 d* agosto passado. (Página 15)

Professor do Departamento de
Radiologia do Hospital M. D. Ander-
sen, de Houston, Texas, o médico Gil-
bert Fletcher defendeu o tratamento
radioterápico associado a uma peque-na cirurgia pára curar o câncer no
seio. Ele veio participar da W> Con-
gresso Internacional da Radiologia
que se realiza no Riocentro, em Jaca-
repaguá.

As sessões cientificas de ontem
começaram com uma hora e meia de
atraso porque faltou luz no pavilhão
de convenções. Um radiologista ame-
ricano sentiu-se mal e as recepcionis-
tas da Riotur chamaram uma ambu-
Iancia do Prontocor para tratá-lo,
porque o posto médico de emergência
do Riocentro estava fechado, as 9h.
Um dos organizadores do Congresso
também sentiu-se mal e foi medica-
do no Hospital Miguel Couto. (Pág. 16)

/irá o número de injustiças
no serviço público.

O objetivo da avaliação,
segundo Darcy Siqueira, é
apressar ou retardar a carrei-
ra di) funcionário, de acordo
com o seu desempenho, o que
significa que três pessoas, ad-
mitidas na mesma data no ser-
viço público, poderão estar em
situações bem diferentes, cm
poucos anos.

Para as injustiças, não ha-
verá recurso. A grande injus-
tiça, para o diretor do DASP,
era igualar todo mundo. Ele
define o decreto de ontem co-
mo um instrumento impor-
tante que dará vitalidade ao
Plano de Classificação de Car-
gos, acabando com o imobilis-
mo do servidor. (Págs. 8 e 9)

Sarney prefere
vinda de Perez
à de Carter

O Senador José Sarney (Arena-
MA) disse ontem que, "por ter um
sentido de integração bem maior", a
visita ao Presidente venezuelano Car-
los Andrés Perez, em 16 de novembro,
é um fato político mais importante
que a passagem, entre os dias 23 e
24, do Presidente Carter pelo Brasil.

Informou-se no Itamarati que é
provável a ida do Presidente Geisel
ao México, em janeiro, atendendo a
um convite do Sr José Lopez Portillo.
Em novembro chegará ao Rio o Sr
Jorge Serrano, presidente da Petró-
leos Mexicanos S/A, que vem arre-
matar com a Petrobrás as negocia-
ções para a construção de uma re-
finaria no Amazonas. (Página 4)

MDB abre campanha
com um tom moderado

Com sete oradores, 1 mil
500 pessoas e um incidente
com o Senador Orestes Quer-
cia, o MDB começou ontem em
São Paulo sua campanha pela
Constituinte. Tanto o presi-
dente do Partido, Ulisses Gui-
marães, quanto o Sr Franco
Montoro fizeram discursos
moderados, criticando 6 AI-5,
as eleições indiretas e as re-
formas de abril. Os maiores
aplausos couberam ao Depu-
tado Freitas Nobre, quando
lembrou o nome do ex-líder
Alencar Furtado, "primeira vi-
tuna de nossa campanha."

O Senador Orestes Quer-
cia, excluído da lista de orado-
res pela direção do Partido,
abandonou o plenário e tomou

Prefeitura
removeu 200
"outdoors ??

A Prefeitura já retirou 200 oitt-
doors da cidade desde sábado, quando
terminou o prazo para as empresas
cumprirem o decreto do Prefeito Mar-
cos Tamoyo que proíbe a colocação de
painéis de publicidade em zona turis-
tica, em encostas, nas orlas mariti-
mas, lacustres e de canais, num raio
de 100 metros a contar das bocas dos
túneis e acima da cota 50 nos logra-
douros em encostas.

Os 10 painéis que escondiam a
Favela da Rocinha foram os primei-
ros a cair. O decreto proíbe a coloca-
ção de painéis nas 4a., 5a. e 6a. Re-
giões, que incluem Botafogo, Lagoa e
Copacabana, mas permite que per-
maneçam os que já existiam an-
tes de sua assinatura. (Página 16)

um avião para Brasília. Jul-
gou-se ofendido por ser Sena-
dor pelo Estado e por ter sido
o primeiro parlamentar a pe-
dir a convocação de uma Cons-
tituinte, em 1974.

Além dos dirigentes do
Partido, discursaram o Prefei-
to de Piracicaba João Her-
mann Neto e o líder do MDB
na Assembléia, Róbson Mari-
nho, que chamou a Missão
Portella de "conchavão." Da
Mesa, foi lido um manifesto
em favor da anistia política.

A concentração durou
duas horas e, às 23h, quando
a multidão deixou o prédio, os
próprios emedebistas desacon-'
selharam que se organizasse
uma passeata. (Página 2)

Morte de
Cláudia será
reconstituída

O Juiz. do 1.° Tribunal do Júri,
Alberto Mota Moraes, faz, amanhã à
noite, a reconstituição da morte de
Cláudia Lessin Rodrigues, no Chapéu
dos Pescadores e no antigo aparta-
mento de Michel Albert Frank. Os ad-
vogados da defesa vão argulr, ama-
nhã, sua suspeição ao Tribunal de
Justiça, por discordarem da maneira
como ele conduz o processo.

Ontem, o legista Rubens Pedro
Macuco Janinl confirmou que Cláudia
Lessin Rodrigues foi estrangulada e
que não morreu por dose excessiva de
cocaína. A polícia de Zurique infor-
mou ao Ministério da Justiça que Mi-
chei não pode ser extraditado, por
ser cidadão suíço. (Página 16)

AGENCIA MERCÚRIO 235-3667
— 236-3405 — Tem ótimas coz..
arr.', babás, mot. fax. pass.
diaristas c/ doe. que ficam ar-
quivados.

A COZINHEIRA - Preciso p/ 3
pess. folga Ioda semana, ass.
cart. dou INPS, cozinha sim*

. pies. Av. Copacabana, 861 ap.
911, D. Mõria.

AG. IUSBEI ITDA IS ano» de
bons serviços no ext. agora
no bras. p/ melhor servir coz.
cop. arrumadeira Rig, Sleciona-
das. C/ Ref. le anos Maior ga-ranria menor taxa. Tel.
242-1918.

A COZINHEIRA MUITO BOA
Tonho empregos a pedidos ds
3.200,00 e de 2.500,00. Venham
urgente. Av. Copacabana, 534
aplo 402. D. Olga 49 andar.

A COZINHEIRA - Trivial fino.
pago 2.500. 1 arrumadeira boa
aparência pago 1.500. Av. Co-
pacabana, 534 apto. 301,

AO. CENTRAL DOMESTICA ofei
babás arru. cop. coz. s. forno
fogão fax. dlar. doe. ref. Av.
Copa, 610/510. Tel. 236-3161.

A COZINHEIRA
com referências. Rua Lopes
Quintas, 940 — Jardim Boran'
co. Tel. 266-2616.

Precisa-se A MOÇA — Boa aparência. Pre-•¦ ¦-«— clsa*se p/ senhora estrangeira.
Sabendo cozinhar bem. Pode
dormir fora. Tel. 255-9171.

A COZINHEIRA e serviços ge-
rais p. família, finíssimo traio.
Dou alto salário, 139, etc. Exijo
refer., de mais de 3 anos, boa
aparência e gostar de crianças.
Av. Afranio de Mello Franco,
42/ 301.

AGENCIA GIRASSOL - Oferece
cozinheiras, copeiras, arruma-
deiras, babás p/ casas do alto
trato. Tel. 257-2011.

ARRUMADEIRA - Precisa-se
dorme emprego, 1.200,00 e
uma faxineira, diarista, combi-
nar. Rua 5 de Julho, 276, Co.
pa. Tel. 257-9467. '

A COPEIRA BABA' COZ.- Te
nho hoje empregos de 2.000
a 4.000,00. Av. Copacabana 534
apto. 402. D. Olga 49 andar.

AGENCIA ASTOR - Se seu pro-
blema e uma serviçal para seu
lar. seja qual for a função,
procure-nos: temos a solução.
Pessoal gabaritado, c/ refs,
idôneas. Segurança e satisfação
a seu dispor. Tel.: 359-7313.

A DOMESTICA DIARISTA -
Basla telefonar p) 205-7246,
SANTAZ1TA oferece cozinhei-
ras, arrumadelras, faxineiras,
etc.

A SENHORA OU MOÇA - Tri-
vial variado com referência.
Pago 3.000,00. Faier serviços
de casal. Folga aos domingos.
Av. Copacabana, £83 ap. 806.

A FORNO E FOGÃO - Preciso
c/ ref., sal. até 3.500 mal»
INPS, 13? folga toda semana.
Av. Copacabana, 861 ap. 1114,
D. Maria.

A EMPREGADA - C/ ref., p/
todo serviço, fam. peq.,
1.500,00 a 2.000,00. R. Ronald
de Carvalho, 291/ 402. Copaca-
bana.

AG. DONA IAURA LTDA. tem
o melhor atendimento, Cop.,
arru., cozinheiras, rig. selecio*
nadas. Ref. mínima 1 ano. Tel.
Ü83-4795.

A BABA' GOVERNANTA - Pre-
ciso para 2 crianças de 6 • 7
anos preferência que fale In*
glõs ou alemão ord. 5.000,00.
Av. Copacabana, 1085 ap. 416.

ARRUMADEIRA - HOTEL -
Precisa-se com prática hoteleira
anlerior. boa aparência e refe-
rendas. Rua República do Paru,
305.

A MOÇA OU SENHORA - Tri-
vial variado com referência pa-
go 3.000,00. Fazer serviço de
2 sonhnva." Folga domingos.
Av. Copacabana, 1085 ap. 416.

A NAO DORME ou dorme casal
sem filho precisa semana 5
dias Av. Copacabana, 534 ap.
402, 49 andar. D. Eva.

A BABA' — Preciso para meu
filhinho d* 3 meses. Ord. .. .
3.000,00 folga domingos. Av.
Copacabana, 583 ap. 806.

AG. AMIGA DO BEBE - Ofçro-
ce babá» praticas • especializa*
da» em recém-nascidos «nfsr-
meira» e acompanhante» para
pessoas idoia» ou enfirmas-
Todo» com cart. da saúde e ra-
ferèncias sólidas. Tel. 236*3336.

AGENCIA SERMAG 2 2 2-3660
dispõe imediato da cozinheira
que está faltando em sua casa.
Limpa, caprichosa, responsável
• atenciosa com os patrões.

ÃrWmÃDEIRA-COPÊÍRA - Com
prática, referência e documen-
Tos. Preciso serviço uma senho-
r«. Ord. 1.400.00. Tel. 237-4456.
Av. Allantica 2826/ 301.

AGENCIA SERMAG 222-3660
dispo» d« diaristas, faxineiras,
lavadeiras, passadeiias, t. servi-
co. etc. Todas de confiam*» •
responsabilidade d» agencia,
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Coluna do Castello

Um retrato
da unidade

Brasília — Numa conversa dominical
com o professor Afonso Arinos de Melo Fran-
co — o qual, ontem, no auditório ãa Univer-
sidade de Brasilia, proferiu conferência so-
bre a mais importante das nossas Consti-
tuições, a de 1824 — chegamos facilmente à
conclusão, em face ãa sucessão de pronun-
damentos de pessoas e entidades representa-
tivas de todas as classes sociais, de que se
estabeleceu finalmente, em nivel de Nação,
um consenso em favor da constitucionaliza-
ção e da democratização do país. O prolon-
gado processo dito revolucionário, ao longo
do qual o Brasil foi governado pelo arbítrio,
gerou cansaço e explodiu, após o erro de
abril, num coro ãe manifestações reivindi-
cantes do reconhecimento pelo Governo dos
direitos do cidadão e da normalização das
instituições políticas.

O Presidente da República, que chegara
à beira do abismo da ditadura no atendimen-
to a contrapressões que advogavam a per-
manência de um sistema de poder que se ca-
racteriza pela instabilidade da Nação e ain-
segurança dos cidadãos, mostrou-se sensível
a essas manifestações e autorizou missões
destinadas a restabelecer, mediante negocia-
ções, a esperança de que o próprio Governo
oriundo do Movimento ãe Março atenderia
aos compromissos das Forças Armadas pa-
ra com a Nação, promovendo a volta do es-
tado de direito, mediante uma Constituição,
sem a qual o respeito aos direitos humanos
ficará sempre na dependência do arbítrio das
autoridades e do seu poder de acobertamen-
to. Estamos nesta fase em que a esperança
renasceu a ponto de atravessarmos sem
maiores emoções a crise político-militar, da
qual, segundo observou o Senador Teotônio
Vilela, o AI-5 não preservara o Presidente ãa
República.

Não é âemais acentuar a extensão do
universo brasileiro que se definiu pela cons-
titucionalização e a redução substancial ãa
taxa de arbítrio no Governo do país. Ele
compreendeu estudantes e professores, indi-
vidualmente e por suas entidades de classe;
empresários e trabalhadores; igualmente por
seus órgãos representativos e pelas manifes-
tações das suas lideranças; os Partidos po-
líticos, incluídas parcelas substanciais da
Arena; o Clero pelos órgãos que oficiahnente
o representam, como a CNBB e o Cimi, os
jornalistas, os advogados, os cientistas, os ar-
tistas, os intelectuais e as organizações res-
pectivas. A difiisão das reivindicações não se
restringiu a entidades e pessoas geralmente
identificadas como membros da sociedade
civil, pois igualmente militares, seja muita-
res da reserva remunerada, seja eminentes
expressões da atual hierarquia, manifesta-
ram-se pela restituição dos direitos popula-
res e pela devolução ao povo do poder de
indicar nas urnas os seus governantes.

A esse impressionante conjunto de or-
ganismos e pessoas, todas rigorosamente
fiéis à legalidade e numerosas delas partici-
pantes ou simpatizantes do Movimento de
Março de 1964, somam-se obviamente os
descontentes profissionais, os frustrados, os
expelidos pelo processo nos períodos de ex-
purgo. Os envenenados pelos veículos de co-
municação de massa, etc. E como não pode-ria deixar de ser, entre eles infiltram-se, be-
neficianão-se de uma mobilização que não
teriam força nem capacidade para promo-ver, agentes da subversão que tiveram suas
atividades paralisadas pela enérgica ação
dos últimos Governos no restabelecimento
da ordem interna. Apesar disso, há o con-
senso de que 'perderam esses agentes pe-riculosidade, tal a consciência igualmente
difundida de que o Estado deve defender-se
contra eles mediante a introdução na Cons-
tituição de instrumentos eficazes te auto-
máticos de repressão.

A propósito nunca é demais lembrar que
a crise de 1968 teve seu desfecho em grande
parte motivado pela timidez dos que não re-
correram aos instrumentos constitucionais
ou pela impotência dos que, querendo a eles
recorrer, não o puderam fazer em face das
pressões radicalizantes que levaram o Presi-
dente Costa e Silva a adotar medidas que
pretendeu evitar até o último momento e às
quais deu cumprimento com sacrifício da
sua saúde. O estado de sitio e a Lei de Se-
gurança Nacional, tão drástica que nem
sempre pode ser aplicada pelas cortes milita-
res em face de desproporção entre os crimes
que ela qualifica e as penalidades que para
os mesmos preconiza, teriam, se aplicados,
oferecido ao país a demonstração ãa eficiên-
cia dos meios legais de contenção da subver-
são. Não se deve comparar 68 e 64, pois a si-
tuação anterior a esse último ano decorria
de um Estado semi-revolucionário ditado de
cima para baixo. Com o Ato 5 teria sido mui-
to mais fácil aos subversivos se assenhora-
rem do Poder do que com a Constituição li-
beral ãe 1946, por mais paralisante que ela
pudesse ser em matéria de atribuições efe-
tivas ao Poder Executivo.

Estabelecido o consenso, definidas as as-
pirações nacionais, com elas identificado o
Presidente da República, de autoridade in-
contrastável, tudo quanto se espera é que a
constitucionalização não seja frustrante.
Ela deve atender na plenitude ao anseio de
liberdade e segurança dos cidadãos e gerarrelações estáveis entre o Estado e seus súdi-
tos de maneira a que todos possam trabalhar
segundo normas certas de convivência. A
Nação está de um lado e do outro está uma
pequena dissidência radical. Não se trata ãe
fazer democracia moderna, democracia for-
te ou democracia social, mas simplesmente
democracia.

Carlos Castello Branco
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MDB se reúne, vaia polícia e pede anistia
_o Paulo
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O Sr Freitas Nobre foi aplaudido quando citou seu antecessor na liderança, Sr Alencar Furtado

ALUGUEL
DE ÔNIBUS
Pata Turismo, Excursões, Trans-
port» d* Pessoal • Transporto
Solidário. Com Mercedez Benz,
Marcopolo III, 36,40 ou 45 pol-
tronas-com ou som ar condicV
_nado>motoris_i selecionado*
TURISMO SANTA SOFIA
394-5044-394-5135

Ulisses crítica sistema eleitoral

Telefone para

264-6807

3 faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

São Paulo — "Antes da Revolução
de 1930, o que se criticava era a existèn-
cia de eleições a bico de pena. Agora, te-
mos colégios eleitorais, a bico de pena",
foi o que afirmou ontem o Deputado
Ulisses Guimarães, criticando a altera-
ção da sistemática de escolha dos pró-ximos Governadores.

O presidente nacional do MDB, fa-
lando na concentração oposicionista de
ontem, negou que o movimento pela
Constituinte deflagrado pelo MDB te-
nha qualquer sentido contestatório."Pelo contrário" — enfatizou — "na sua
própria linguagem, esse é um movimen-
to pelo entendimento dentro da lei, atra-
vés do desenvolvimento do próprio pro-
grama do Partido. Portanto, não tem ne-
nhum sentido provocativo".

O Sr Ulisses Guimarães acrescentou
que cabe ao povo o direito original e le-
gítimo de elaborar a sua própria Consti-
tuição. "Ele é o único titular desse di-
reito e será através de uma Assembléia

Nacional Constituinte que se há de ela-
borar uma Constituição legítima"."Só há nação, quando há um povo
com vontade e decisão política. Essa
vontade política do povo tem a sua mais
legitima forma de ser exercida que é
através de uma Assembléia Nacional
Constituinte — afirmou o presidente do
MDB, acrescentando que o movimento
no momento desenvolvido pelo seu Par-
tido, tem sobretudo o objetivo de con-
duzir ao debate para que se chegue a
convencer todos os setores, e através
desse convencimento se chegue a efeti-
vação dos interesses de todas as forças
representativas da Nação".

O Sr Ulisses Guimarães destacou
ainda a necessidade da convocação de
uma Constituinte, esclarecendo que "ela
é indispensável tais os efeitos da Cons-
tituição outorgada que prevalece no paísna qual está institucionalizado o arbi-
trio, o AI-5, a ausência do habeas-cor-
pus, a cassação de mandatos e a inexis-
tência da independência dos poderes".

_ttfi£_K*_R ***"¦"•"¦. ¦"*» 
_.'"*! 

' __~^________~~~~. 1

^^-fc_áa_ *#-i^ \i_J HPÍ * _ f
* _L'"lirlli___-&^. _L >' ______________________________________________ :%m.i, '^_H______c ' _¦ ' _B _k; "•;¦ •¦''•

--______*«RÉ. wÊk Êm\ JÊÈLmA mmí Í*_P_I ___¦ 
*^__?__l _^_B *¦¦í'-*'^Wr'¦'*'•£''

________P________________*__-^I__C^___I ____* _t __^_^______H Ã^^____^^______N_______»'*'' ¦_>' ' ____.»-M 8__t'wjj_ _____H_____B____?:.____r!I _a ___?___»P ____

|n| R-; \'.o'oO'.

IN'''.'%'' T_\ wTmm W oI^ÜIh
m '''_______P?________r*'

Wmmmm _S_j__l B__k ;¦; ..Jl?•" M
___..___ è. ._v_S_q£ "*

l?*I. v__
I' m, -• ' "_&¦•

S»?B" ___ '________ ^_i_H_. __fsrfv-jH-l_-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-Hn. __!_______! WBmMmm\ __" '*
_H _H____§:^____ ___v ________?____! ___________

_K-_! mi.ifff Br ¦ ___ 3
__ __ ___**. _i mr < _¦ K ____

KÜ Bf m B_l m
___! B* _-__! _____f^I__l HÜ

___&' - >-____| _K" ^í ¦ l
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E A MELHOR COMPANHA PARA VOCÊ

SAIR AS TERÇAS E SEXTAS.
Escolha uma Companhia marroquina quando
quiser fazer uma viagem diferente.
Todas as terças e sextas, a
Royal Air Maroc espera você para sair.
Vocês saem juntos do Rio, às 19 hs, e _chegam a Marrocos 8 hs e 45 min. cWpois.
Aí você tem duas opções: fazer turismo
nesse maravilhoso e exótico pais
ou seguir viagem, em conexão,
para qualquer lugar da Europa ou Oriente.
A Royal Air Maroc continua acompanhando você,
Para ela, você é muito mais que um simples
passageiro a transportar.
Uma companhia agradável que ela faz <
questão de seduzir com uma suave
toque oriental no ambiente e atendimento.
Viajando em Companhia marroquina,
Você dá véus à imaginação e passa
momentos inesquecíveis.
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ItlOC» »A «!¦.'_[*

a CWII SUC» niin
7et_r_ CSMNHA-• •„,,___ _ATEH*S __.«!!_. ___.• ?»%. #J_««

MARROCOS» »_í«jr
• LlBI*

CASABIANC* .< «AROtUA WIO»

A__>IA5AU-irA*CANÁRIAS *

IrlAuniTANlA i
51MC.AL, t

COSTA
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J»RIO•sAO PAULO

Consulteseu Agente da viagem.
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royal air maroc
Um vôo diferente.
Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, 113/A
Tels.: 283-2687 - 283-2307
283-2807-283-2102
São Paulo
Av. São Luiz n.° 50/20.° andar
Tels.: 257-0624 - 257-4970 - 257-104S
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financeiros, advogados a em especial aos executivos das entidade»
Inscrlçté.-. reservai de Hotel em S3o Paulo a Rua libero Badará, 377. 22." andar. Cf. 2210 - Tels. 36.9041 - 3S.6269, até 25 de Outubro

Silo Paulo — Cerca de 1
mil 5Ü0 pessoas que assl.s-
tlam ontem à concentração
do MDB na Assembléia Le-
gislatlva de São Paulo vaia-
ram os policiais militares
que, no interior do prédio,tentaram retirar as faixasalgumas pedindo anistia

empunhadas por estu-
dantes nas galerias, quando
discursava o Prefeito de Pi-

racleaba, Sr João Herrnati»
Net to.

Alguns policiais Informa-
ram que a ordem teria par-tido do próprio Presidente
da Assembléia e do Direto-
rio do MDB paulista, Depu-
tado Natal Gale, que há
dias havia solicitado ao pr«-sidente do Partido, Depu-
tado Ulisses Giiimarã-S, pa-ra transferir a campanha
para o Rio Grande do Sul.

Quércia e Alencar
Os maiores aplausos fo-

ram dados ao Deputado
Freitas Nobre quando cie se
referiu ao ex-líder do MDB
na Câmara, Sr Alencar Fur-
tado, lembrado também pe-Io Deputado Ulisses Gulma-
rães como "figura heróica e
1 e g endária". Discursaram
ainda o Senador Franco
Montoro, o Deputado Rob-
son Marinho, o estudante
da PUC, Marco Antônio Vi-
Ia e a presidente do Movi-
mento Feminino Pró-Anis-
tia, Sra Terezinha Zerbini.

Duas horas antes da con-
centração, o Senador Ores-

tes Quércia abandonou a
Assembléia, Irritado, pornão ter sido convidado a
discursar, prometendo via-
Jar, imediatamente, para
Brasilia. Ele lembrou ter si-
do o primeiro parlamentar,
depois de 1974, a defender a
tese da Constituinte, "idéia
qu. continuarei a defender,
embora não queira partici-
par do encontro, puls afinal
sou um Senador por Sâô
Paulo". Os Srs Ulisses Gui-
niarãés e Freitas Nobre não"
viram, no fato, um fator de'
cisão do Partido.

Freitas Nobre
O lider do MDB na Ca-

mara, Deputado Freitas No-
bre, abriu o seu discurso na
concentração do Partido em
favor da Constituinte, afir-
mando que trazia "na alma
a amargura de substituir a
primeira vítima de nossa
campanha: o Deputado
Alencar Furtado".

O parlamentar lembrou
que "foi o próprio Governo
quem fez um apelo à ima-
ginação criadora dos políti-
cos. Assim, os oposicionistas
decidiram prestar sua con-
tribuição ao processo de re-
democratização do pais,através de uma tese que a
Convenção Nacional adotou
por unanimidade."

"Pacote"
O Deputado destacou que

em 1974, os candidatos do
seu Partido "foram ao
grande público, por meio do
rádio e da televisão, pleitear
no mínimo um terço da re-
presentação parlamentar, a
fim de que pudessem ter o
direito de apresentar emen-
das e de não permitir a
aprovação das que viessem
a ser apresentada pela Are-
na quando o Partido as jul-
gasse contrárias ao inte-
resse público".

O Sr Freitas Nobre citou
o pacote de abril e disse que
ele representou a Invalida-
ção da vontade do eleitora-

do, pois que, alterando o
quorum para as votações no
Parlamento devolveu à Are-
na o direito de apresentar
e aprovar emendas sem a
concordância do MDB, o
que lhe havia sido negado
pelo voto popular, e retirou
do Partido da Oposição o
direito que o eleitorado lhe
havia propiciado.

Segundo ele, a Constitu-
Inte é o caminho para a
conciliação nacional, lem-
brando que a tarefa de re-
constitucionalização "é de
todos e não apenas de ai-
guns."

Montoro
Em tom semelhante ao

do.Sr Freitas Nobre, o lider
do Partido no Senado, Sr
Franco Montoro, reafirmou"ser urgente substituir a
marglnalização da comuni-
dade brasileira por uma
participação efetiva nas de-
cisões relativas ao rumos
da vida nacional".

O Senador paulista apre-

sentou a Constituinte co-
mo "o legítimo diálogo na-
cional", e afirmou que "a
centralização dos poderes
em mãos do Governo • a
marglnalização dos diversos
setores da comunidade na-
cional constitui o mais
grave problema da nossa
vida pública".

Mecanismo
"Os Estados e municípios

perderam sua autonomia, o
empresariado não é ouvido,
os trabalhadores são mar-
ginallzados, o mesmo ocor-
rendo com os estudantes, a
comunidade cientifica e a
Igreja" — acrescentou o
lider da Minoria no Sena-
do.

Segundo o Sr Franco

Montoro, ao repetir o qus
vem afirmando em suces-
slvas entrevistas, após a
decisão do seu Partido, "foi
a Constituinte o mecanis-
mo utilizado pela nossa vi-
da republicana quando em
1891, 1934 e 1946, se quis ou-
vir a comunidade nacio-
nal".

Pró-anistia
"Qualquer abertura de-

mocrática conseqüente tem,
obrigatoriamente, que co-
meçar pela anistia" — disse
ontem, na Assembléia, a
presidenta do Movimento
Feminino Pró-Anistia, Sra
Terezinha Zerbini.

Acentuou que "o Movi-
mento Feminino pela Anis-
tia vem lutando há dois
anos e meio contra os atos
de exceção". No dia 29 de
abril passado, na reunião do
Diretório do MDB em São
Paulo, o Movimento Femi-
no Pró-Anistia elaborou um
documento pedindo que o
referido diretório assumisse

posição firme e coesa em
favor da Constituinte, por
estar de acordo com as as-
pirações da gente paulista
e, assim, ser coerente com a
nossa História.

Finalizando, o documento
acrescenta que "a anistia
virá restaurar direitos que
foram lesados. Quando se
cassaram pessoas, nelas fo-
ram cassadas correntes de
pensamento. Não é admis-
sivel que um novo pacto so-
ciai seja elaborado com a
ausência dessas correntes,
que quer queiram ou não
fazem parte da nacionall-
dade".

Estudante
' O mais Inflamado dlscur-
so foi o do estudante Mar-
co Antônio Vila, falando em
nome do DCE da PUC, cri-
ticou a ausência de liberda-
des, a carestla, o arroxo sa-
larial e as atuais condições
de vida da população, de-
fendeu também a convoca-
ção de uma Assembléia Na-
cional Constituinte, réssàl-
tando que ela "deve ser li-
vre, isto é, deve ter sua
convocação precedida peiaanistia geral e irrestrita;
pelo fim de todos os atos e
leis de exceção, tais como o
AI-5, o 477; pela liberdade
de organização, expressão

e manifestação a todos os
Partidos, sindicatos etc".

Depois de homenagear"todos os que tombaram na

luta contra a ditadura ml-
lltar, os exilados, cassados,
banidos, torturados e mor-
tos e o jornalista Vladimir
Herzog", prosseguiu afir-
mando que para ser sobe-
rana, a Assembléia Consti-
tuinte "deverá ser convoca-
da por um Governo demo-
crático provisório, que será
organizado com base nos
setores que hoje lutam efe-
tivamente pelas liberdades
democráticas. A compoSl-
ção desse Governo, bem cb-
mo a própria Constituinte,
é ainda hoje imprevisível,
mas por certo estará repre-
.sentando os graus de orga-
nização e mobilização ai-
cançados até aquele mo-
mento, pelos diversos seto-
res".

Sem riscos
Sem maiores incidentes

além das vaias contra poli-
ciais e da irritação do Sena-
dor Orestes Quércia, o MDB
conseguiu fazer sua primei-
ra concentração em favor
da Constituinte sem correr
nenhum dos dois riscos te-
mldos pela sua direção.

Nem teve auditório vazio.
como receavam alguns diri-
gentes que não quiseram
convocar a reunião para um
local mais amplo, nem ti-
veram auditório tão cheio a
ponto de permitir que hou-

vesse uma radicalização d_
platéia.

Escolhendo a Assembléia
Legislativa, o MDB descar-
tou a possibilidade de fazer
a reunião no estádio do Pa-
caembu. onde, em 1946, o
Brigadeiro Eduardo Gomes
comandou o primeiro gran-
de comício realizado no Es-
tado pela Constituinte da
época. Temia-se que o Par-
tido não lotasse o estádio.
Além disso, a prefeitura di-
ficilmente o emprestaria.

f
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Arena fedia questão
contra prôjeto que
dá voto a analfabeto

Brasilia — O líder da Arena no Senado, Sr
Eurico Resende (ES), comunicou ontem à sua ban-
cada que ela deverá votar contra a emenda consti-
tucional do Deputado Rui Bacelar (Arena-BA), res-
tabelecendo o direito de voto do analfabeto que, em
1957, foi defendido pelo atual Ministro da Justiça,
então deputado federal. A orientação do Senador
Eurico Resende retira do projeto qualquer possibili-
dade de ser aprovado.

A emenda do Sr Rui Bacelar foi aprovada pela
Comissão Mista que o examinou e terá de ser vo-
tada pelo Congresso até 23 de novembro. No Nor-
deste, o voto do analfabeto seria favorável à Arena,
que tem maior poderio eleitoral nos Estados. Nas-
grandes cidades, acredita-se que a Oposição seria
beneficiada.

Tancredo acha que voto sem
legenda é manobra contra MDB

POVO

Ein sua proposta, o Depu-
tado Rui Bacelar retira do
Artigo 147 da Constituição
a proibição dos analfabetos
se alistarem. Alega que to-
dos têm o direito de esco-
lher seus representantes e
que o Governo reconhece is-
to, de forma implícita
quando, em abril, restabele-
oeu o antigo critério de po-
pulação para fixação do nú-
mero de membros da Ca-
mara dos Deputados."Quando mais abrangente a
votação, mais autêntica se-
irá ela por representar, em
quantidade e qualidade, o
pensamento dos indivíduos
que compõem a Nação", ob-
serva o Deputado Rui Bace-
lar.

A extinção do analfabe-
tismo no Brasi!, no enten-
der do parlamentar, somen-
te poderá ser obtida a longo
prazo, apesar dos esforços
feitos. Mas, observa, ser
analfabeto não significa ser
Ignorante, incapaz, e o rá-
dio e a televisão permitem
aos que não sabem ler rece-
ber uma Informação muito
boa dos fatos e das pessoas."A revolução do transistor
alterou o equacionarmemto

do problema", enfatiza o
parlamentar.

DEFENSORES

Em sua argumentação, o
Deputado frisa, ainda, que"o analfabeto tem os mes-
mo deveres do letrado, pois
ele paga impostos, presta
serviço militar, integra as-
sociaçôes de classe, partici-
pa de campanhas eleitorais, ¦
é comerciante, agricultor,
proprietário e pode cons-
tituir família, que é a célula
manter da sociedade; está
sujeito, enfim, a todas as
leis do pais."

Lembra o Deputado Bace-
lar, advogado e proprietário
rural, que o voto do analfa-
beto teve vários defensores,
como os ex-Presidenites João
Goulart e Castello Branco.

O Brasil, com mais de 110
milhões de habitantes, terá
mais de 45 milhões de elei-
tores nas próximas eleições
parlamentares. Se aprovado
o voto dos analfabetos, e
considerando-se que o país
tem cerca de 20% de anal-
fabetos, este colégio eleito-
ral seria aumentado pelo
menos em percentual equi-
valente, o que elevaria o
número de eleitores brasi-
leiros para cerca de 55 mi-
lhões.

O Deputado Tancredo Neves <MDB-
MGi deplorou, ontem, no Rio, a prova-
vel extinção do voto de legenda, "uma
das mais importantes conquistas das
oposições no Brasil", admitindo que o
seu Partido, se vingar a proposta are-
nista, sofrerá prejuízos eleitorais em
quase todos os Estados.

Em Minas, o parlamentar arenista
explicou que todj^a, es.ir.a.égia eleitoral
do MDB terá de ser alterada, porque os
esquemas preliminares, já prontos, gira-
vam em torno do nome de Márcia
Kubitschek — filha do Presidente Juscc-
lírio Kubitschek — que já havia aceitado
a missão de puxar a legenda oposicioni--
ta para a Câmara Federal.

São Paulo
Segundo o Deputado Tancredo Ne-

ves, o MDB terá prejudicados ainda os
seus esquemas em São Paulo, podendo
contrabalançar a situação no Estado do
Rio e no Rio Grande do Sul. Viu o novo

movimento eleitoral cogitado pela Arena"como mais uma fórmula casuística", de
endereço certo, visando a diminuir os
efeitos da vitória emedebista desenhada
para 197-'.

"Eu acho que o MDB terá d. se opor
veementemente a essa proposta arenis-
ta" — observou o ex-Prlmelro-MinUtro."Terá de lutar, pelo menos, para cons-
cientizar o eleitorado, mostrando que foi
vitima de mais um ardil político. E ten-
tar, com isso, induzir os eleitores a vo-
tarem de maneira descentralizada, a tim
de que um maior número de oposlclonis-
tas possa ser eleito para a Câmara Ft-
der;tl e as Assembléias Legislativas".

Concluindo, o Deputado Tancredo
Neves afirmou que "o fim do voto de le-
genda será um desastre para o MDB,
mas ainda assim o Partido terá de re-
correr a todas as suas forças para so-
breviver a mais uma armadilha politica,com a fibra própria dos fortes".

Bonifácio garante aprovação
O lider da Maioria na Câmara Fe-

deral, Deputado José Bonifácio, confir-
mou, ontem, no Rio, a possível extinção
de voto de legenda — "há 90% de chan-
ces para derrubarmos logo esse disposi-
tivo falho da legislação eleitoral" — de-
fendendo a medida como "democrática",
porque ela vai permitir, pela primeira
vez no Brasil, "a vitória em eleições pro-
porcionais de quem realmente tem vo-
tos".

Advertiu, contudo, que essa tendèn-
cia arenista "não representa uma dis-
posição do Governo em alterar as re-
formas de abril". A extinção de voto de
legenda não chega a ser vista pelo lider
da Maioria "como uma mudança politica
fundamental, porque não implica em re-
forma constitucional e para atingi-la a
Arena terá de se valer apenas da legis-
lação ordinária".

Seriedade
No último dos três dias que passou

no Rio o Deputado José Bonifácio oro-
curou analisar importantes temas poli-
ticos nacionais sem piadas ou frases de
efeito. Disse seriamente, por exemplo,
que "a Arena mostrará ao MDB, no caso
da extinção de voto de legenda, que é
muito mais democrática a eleição direta
de um deputado federal ou estadual do
que aquela alcançada, muitas vezes, por
políticos acostumados aos benefícios das
sobras de legendas".

O lider da Arena, quanto às conver-

sacões que o Senador Petrônio Portella
desenvolve, disse acreditar que a vez de
o MDB falar não tenha ainda chegado:"Serão ouvidos, primeiro, os represen-
tantes dos segmentos da sociedade que
podem, devem e estão opinando sobre as
reformas institucionais reclamadas pelo
pais".

Esclareceu que a Oposição será ou-
vida no devido tempo, "com direito na-
turalmente a fazer propostas". Haverá,
contudo, na opinião do Deputado José
Bonifácio, dois juizes atentos a todas as
propostas, "que serão o Presidente Gei-
sei e o seu sucessor, responsáveis em
última instância pelo modelo político
que possa atender à realidade do Brasil
agora".

"O Petrônio está realizando uma
missa:, de alta relevância — salientou o
lider da Maioria — e hoje ninguém du-
vida que ele tem credenciais do Presi-
dente Geisel para negociar as reformas".
Acha que o mais importante hoje na
avaliação dos resultados da missão de-
legada ao Presidente do Senado "é a
abertura das clareiras".

"Na busca do entendimento" —
concluiu — "o Petrônio penetrou em
áreas tidas até bem pouco tempo como
monopólio exclusivo do MDB e isso e
muito bom para essas classes, para o
pais e para a própria Oposição, poisexiste, evidentemente, um diálogo

amplo em franca evolução".

Amaral julga
idéia absurda

"Isso é mais um absurdo,
um retrocesso lnqualificá-
vel, como se o Brasil pudes-
se retomar aos prlmórdios
da República", disse, ontem,
o Senador Amaral Peixoto
iMDB-RJ) ao comentar as
tentativas da Arena, agora
oficializadas pelo presidente
nacional do Partido, Depu-
tado Franceiino Pereira, de
extinguir o voto de legenda.

Para o representante flu-
minense no Senado, "essa
nova tentativa arenista de
alterar a legislação eleitoral
vigente surpreende apenas
pela desfaçatez de quem a
propõe, embora tudo seja
possivel na politica brasi-
leira, a partir das reformas
de abril".

COMPORTAS ISHIBRAS
ENTRAM EM OPERAÇÃO
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A mais completa do Brasil.
De gente inteligente para

gente inteligente.
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O "Açude Engenheiros Ávidos" no curso do rio
Pircaíhas, Estado da Paraíba, é um empreen-
dimento que se integra no plano de ação do
DNOCS - Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - de dotar várias regiões do
Nordeste de reservatórios d água com múlti-
pias finalidades: regularização de regimes de
rios, controle de cheias e enchentes, abaste-
cimento de água potável e ainda possibilitara implantação de sistemas de irrigação paraa lavoura. Este açude, que vem atender às
necessidades do Alto Sertão Paraibano, poisestá localizado nas proximidades da cidade
de Cajazeiras, foi construído dentro de mo-
demas técnicas, tendo a vazão de seu verte-
douro controlada por comportas tipo setor,
acionadas por guinchos, um jogo de "stop-
logs", estruturas embutidas e uma viga pes-cadora. Todos estes equipamentos foram for-
necidos pela Ishibras, que se orgulha de ter
colaborado num empreendimento de tão
grande importância no esforço de combate à
estiagem no Polígono da Seca no Nordeste.

(@ Ishibras
Ishik-wajima do Brasil ¦ Estaleiros S.A.
Av. Graça Aranha, 333-Tel. (021)244-3322

Telex (021) 244336 - ISHI-BR
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
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Geisel aprova lei que veta
nome de vivos em obras,
placas e veículos da União

Brasília — O Presidente Geisel sancionou on-
tem lei que proíbe atribuir nome de pessoa viva a
bem público, de qualquer natureza, pertencente à
União ou a entidades cia administração direta. A
lei veda também a inscrição do nome de autorida-
des ou administradores em placas de obras ou veí-
culos públicos.

O porta-voz da Presidência, Coronel Toledo Ca-
margo, ao anunciar a sanção, afirmou que o espi-
rito da lei é o mesmo da política de comunicação
social do Governo, que "segue o princípio da im-
pessoalidade, pois essa política não esta a serviço
de pessoas ou de facções, mas da Nação como um
todo".

Sarney considera visita de
Perez fato político do ano

Presidente Professor acha que diminuir
pode visitar participação do Estado na
o México economia é atitude covarde

IMPESSOALIDADE
A lei é originária de pro-

jeto de 1973, do Deputado
C é 11 o Marques Fernandes
(Arena-RS). O Coronel Ca-
margo acrescentou que se
sentiria honrado se a idéia
fosse de sua 1 n s p i r aç ã o,"pois é um instrumento que
traduz, com a maior ênfase,
o princípio da impessoallda-
de".

As proibições agora Im-
postas são extensivas às en-
tidades que, a qualquer ti-
tulo, recebam subvenção ou
auxilio dos cofres públicos
federais. Aa entidades In-
íratoras perderão os benefi-
cios. No caso de Infração
praticada no âmbito da
função pública, o responsa-
vel será punido com perda
do cargo ou função.
ÚLTIMO NOME

No último dia útil antes
de sancionar a lei, o Presi-
dente da República inaugu-

rou, em João Pessoa, a Ave-
nida José Américo de Al-
meida. "Isso não seria pos-
sivel depois de publicada a
lei", lembrou o Coronel
Camargo, esclarecendo que
o documento legal não tem
poder retroativo. Na prátl—
ca, a proibição aitlngirá to-
dos os Governos- estaduais,
pois recebem subvenções da
União, assim como as pre-
feituras das Capitais.

Dois ex-Presidentes da
República são nomes de cl-
dade: há na Bahia a cidade
Jânio Quadros e em Rondo-
nia a Vila Mediei. O Sena-
dor Amaral Peixoto é uma
grande avenida em Niterói
e na maioria dos municípios
do Estado há ruas, escolas
e hospitais com seu nome.

Em Nova Iguaçu existe a
Avenida Getúlio de Moura,
que teve seus direitos poliu-
cos cassados pela Revo-
lução.

Baldacci
pode ser
processado

São Paulo — O Deputado
Dias Menezes (MDB) está
estudando a possibilidade
de processar o Secretário de
Interior de São Paulo, Sr
Rafael Baldacci que há me-
ses o acusou de calúnia, por
ter feito denúncia na Ca-
mara Federal contra sua
Secretaria.

O processo movido pelo
Sr Rafael Baldacci foi recu-
sado no Supremo Tribunal
Federal, e agora o Deputa-
do paulista pretende ingres-

tí 

sar na Justiça com uma
ação contra o secretário do
Interior. Caso a ação venha
a ser acolhida pelo STF, o
Sr Rafael Baldacci se tor-
naria Inelegível, uma vez
que a pena prevista para
quem ocupa cargo público
é de reclusão.

AGORA VOCÊ
VAI ADORAR FAZER

TURISMO DE ÔNIBUS

Excursões
rodo-aéreas

BUENOS AIRESe
BARILOCHE
Sildn.8 novimbroil«22d«imbro
Visitando: Montevldeo, Buenos Airti, Mar dal
Plata, Bahia Blanca* Barilocho

i»l .Cf» 11.440,0»

LAZER e COMPRAS
Saidas.3 «30nov«mbra;17datimbro
Visttindo:'Blumenau, Caxias do Sul, Gramado,
Canela, Porto Atcgie, Pelotas, Montavideo, Co
lonia, Bueno» Aliei,
11 dl» Cr«10.M0,00

SUL e PRATA
Saida»:4 novembro;24• 21 daiimbro
Visitando: Porto Alegre, Caxias do Sul. Gramado,
Canela, Montavideo, Buenos Aires, Pelotas
13 dias Crt 9.950,00

FOZ 00 IGUACU
Saldai: Todai as Quinta Feira
Visitando: Foz de Iguaçu, Porto Presidente Stress-
rur no Paraguai, Cataratas Brasileiras e Atgenti-
nu», Curitiba, Paranaguá

SUL AZUL
SaldesM novembro; 21 a 28 dtismbro
Visitando: Curitiba, Btumanau, Florianópolis, Por-
to ,Ví!tjr», Caxias do Sul, Gramado a Canela.
• dias Cr» 5.690,00

4 BANDEIRAS
Saídas: 10 novembros 7 «24 dezembro
Visitando: Montovideo, Buenos Aíras, Bariloche,
Cipúllmti. Snntíi Rosa, Cordobn, Santa Fe, Cor-
dentei, Assunção, Podo Pres. Stroessner, Iguaçu,

tas Brasileiras a Argentinas, Vila Valha, Curi

Cr» 14370.00

Excursões
rodoviárias

FOZ 00 IGUACU
Saldas: Quarta Feira
Visitando: Guarapuava, Foz do Iguaçu, Porto Pres.
Stroessner, Cataratas brasileiras e argentinas, Curi-
tiba, Paranaguá.
• dlai Cr» 3.6)0,00

SUL 00 BRASIL-
URUGUAI-ARGENTINA

Saldes.1 novembro:21 a2fdezsmbro
Visitando: Curitiba, Blumenau, Porto Alegre, Mon-
tevideo, Buenos Aires,. La Plata, Cludad da los
Ninõs, Pelotas, Caxias do Sul, Gramado* Curitiba.
18 dia» Cr» 1,910,00

BARILOCHE
Saidás:3 «30novembroj 17dezembro
Visitando: Blumenau, Caxias do Sul, Gramado*
Canela, Porto Alegre, Pelotas, Montavideo. Colo-
nia, Buenos Aires, La Plata, Cludad de los Ninôs,
Mar do! Plata, Bahia Blanca, Bariloche, Santa Rosa,
Cotdob.i, Cotrienles, Assunção, Foz do Iguaçu,
Vila Valha, Curitiba,
ISdi.i Cr» 19.900.00

Carone
defende-se
6a.4eira

Belo Horizonte — Mesmo
tendo a bancada do MDB
declarado oficialmente a
posição do Partido no eplsó-
dio envolvendo o Deputado
Jorge Carone, a maioria dos
Deputados oposicionistas
decidiu votar contra a cas-
sação de seu mandato.

Sexta-feira haveráreu-
nião ina Assembléia Legisla-
tiva, convocada por seu
Presidente, Deputado Anto-
nio Dias (Arena), na qual
o Sr Jorge Carone deverá
apresentar sua defesa. Ape-

, sar de vários deputados já
terem se manifestado con-
tra a cassação do Deputado
Carone, a maioria dos
membros da bancada eme-
deblsta decidiu votar con-
tra.

O processo contra o De-
putado Jorge Carone come-
çou há um mês. O Sr Jorge
Carone, que também é 2o
secretário da Assembléia foi
acusado de ter trocado o dl-
ferencial do Opala 77 ofi-
ciai, placa AL-S, para seu
carro particular, um Opala
75.

THERMBS DO RIO
QUENTE e BRASÍLIA
Saldas: t novembroi21 dezambro

Visitando: Thermas do Rto Quente a Brasília,
7 dl» Cr» 4.790,00

LITORAL ENCANTADO
CATARINENSE
Saldas: 2B Dezembro
Visitando: Blumenau. Florianópolis, Itajaí. Caba-' :, Camboriú.

^^^Í/JJI1 Emb. Cal A. 05IG8

RIO - Av. Rio Branco, 57-A
Tel. 253-2552

Brasília — A visita do Presidente da
Venezuela, Sr Carlos Andrés Perez, au
Braíil foi cla.s.sifisada ontem, em lcngo
discurso do vlce-líder do Governo Sena-
dor José Sarney (Árena-MA) como "o fa-
to polttiidò mais importante deste ano",
superando, inclusive, a visita que o Presi-
dente dos Estados Unidos, Sr Jimmy Car-
ter fará ao pais. Segundo ele, a vinda do
presidente venezuelano "tém um sentido
de integração bem maior"."Compramos petróleo de longe, con-
sumindo distancias e aumentando o preço
dos nossos consumidores brasileiros e a
Venezuela faz o mesmo com seus produ-
tos Industrializados, pagando também o
povo venezuelano o erro desses desen-
'jontros. O mundo do futuro que se deli-
meia não comporta mais esse tipo irra.-'Cional de comércio pois devemos olhar a
auto-suflciência de nosso Continente e a'complementação de nossas economias",
salientou o Sr José Sarney.

Relacionamento
O Senador arenista destacou a

atuação do Chanceler Azeredo da Silvei-
ra ao desfazer alguns equívocos que difi-
cultavam as relaçãos entre os .dois pai-
ses, frisando que "a América Latina não
é mais aquela região de manobra das
grandes potências", e, também, que "o
Brasil nào tem aspiração imperialista
nenhuma e deseja sinceramente coope->rar pois os nossos problemas são os mes-
mos dos nossos irmãos."

O .ponto mais importante do relacio-
namento entre os dois países, na opinião
do Senador maranhense, é o fato de a
Venezuela ser condômina da Bacia'Ama-
zônica. "Esse desafio geográfico deve ser
colocado em primeiro lugar: como po-voá-lo, como aproveitar os seus recursos
naturais, transformá-los em instrumen-
tal váll:io para o desenvolvimento econó-
mico de cada um dos países que circun-
dam e formam o grande complexo hidri-
co da Amazônia?" disse."Quando pensamos em termos de re-
lasionamento futuro do Brasil com a Ve-
nezuela logo associamos, em primeiro lu-
gar, a participação da pátria de Bolívar
tium desenvolvimento integrado da

Amazônia e, em segundo lugar, os bons'•i;gór.'cs que poderiam ser ffitos entre
um pais razoavelmente Industrializado
como o nosso e^WttnT altamente petroli-
fero, como a Venezuela", observou.

Os bons negósios. entretanto, nào se
efetivam, lamentou o Sr José Sarnry,
atribuindo o fato "aos compromissos re-
clprocos entro Caracas e Washington
que não .deixam área para que outros
possam manobrar comercialmente mais
à vontade."

Ele assinalou que o Brasil "tem uma
estratégia de associar-se aos seus ltaií-
trofes em matéria de aproveitamento de
recursos naturais", lembrando, a propósi-
to, os entendimentos que vêm sendo
mantidos com a Bolívia, o Peru, o Uru-
guai, o Paraguai e o Equador.

Solução comum
Depois de fazer um rápido histórico

de desenvolvimento da economia vene-
zuelana a partir da descoberta dos len-
çóis petrolíferos, o Sr José Sarney con-
cluiu seu pronunciamento destacando
mais uma vez a necessidade de os dois
países procurarem uma solução comum
para o "vazio amazônico"."Temos que lutar contra esse vazio,
preenchê-lo com a força de uma convi-
vencia fraternal, sem levar em conside-
ração os caracteres regionais, mas iproou-
rando tornar este continente auto-sufi-
ciente, fazê-lo um só barco, aquele em
que todos nós nos encontramos. A inter-
dependência entre nações não significa
forçosamente submissão, política ou eco-
nômica. O seu sentido político deve ser
inteiramene outro: todos removendo
com as próprias mãos, os próprios meios,
a pedra do subdesenvolvimento que nos
barra o caminho."

Em aparte, o Senador Virgílio Távora
(Arena-CEt, em nome da liderança da
Maioria, assinalou que com a vinda do
Presidente venezuelano ao Brasil "esta-
mos começando a colher os frutos de
uma obra indormida, de uma tessitura
feita passo a passo pelo eminente Chan-
celer Azeredo da Silveira", completamen-
te alheio às criticas, às incompreensões
de que foi vitima durante grande parte
da sua gestão."

Itamarati nega ligação com Carter
O porta-voz do Itamarati. Conse-

lheiro Luiz Felipe Lampreia, informou
ontem que a visita do Presidente da Ve-
nezuela, Carlos Andrés Perez ao Brasil,
independe do encontro dos Presiden-
tes Jimmy Carter e Ernesto Geisel mar-
cado para o dia 23 de novembro.

Para ele, "havia apenas um grande
desejo para uma visita do Presidente Pe-
rez e por isso fixou-se a data mais próxi-ma possível, sem que isso implicasse na
visita de Jimmy Carter".

Interesses em três níveis
O Itamarati justifica com pontos de

interesse comum entre o Brasil e a Ve-
nezuela, em diferentes planos, a impor-
tancia dessa visita que o Presidente An.
drés Perez fará a Brasilia, Rio e São
Paulo, a partir do dia 16 de novembro:

No plano bilateral, a intensificação
entre os dois países, especialmente no que
se refere ao comércio, com vistas ao
aumento de negócios. A Venezuela — se-
gundo o Conselheiro Lampreia — tem
sua estrutura de importação extrema-
mente diversificada e até mesmo sofLsti-
cada devido à receita do petróleo, e apta
a absorver diferentes itens da pauta de
exportações brasileiras.

No plano regional, o interesse co-
mum em torno do Paóto Amazônico, pro-
posto pelo Brasil e apoiado pelo Governo
venezuelano.

No plano multllateral, o empenho
demonstrado pelos dois países no desen-
volvimento do chamado "diálogo Norte-
Sul", que se realiza em Paris, com vistas
a adoção de uma nova ordem econômica
mundial.

O Sr Lampreia observou que a exem-
pio do que ocorreu com o Brasil no Pacto
Amazônico, a Venezuela é co-autora do
projeto de constituição do sistema econô-
mico latino-americano — SELA — 'do
qual o Governo brasileiro pretende ter
uma participação construtiva".

Críticas
A respeito das críticas que o Presi-

dente Andrés Perez dirigiu ao Brasil nos
hnses seguintes à sua posse, em 1976, o
porta-voz do Itamarati afirmou que o
simples fato do Chefe do Governo da Ve-
nezuela visitar Brasília "já indica que as
relações entre os dois países são boas e
normais". Ele negou que haja intenção
do Governo brasileiro de se aproximar
com a Venezuela, assim como com a Co-
lòmbia, pelo fato de. ambos países terem
Governos eleitos democraticamente:

— O Governo brasileiro — afirmou
o porta-voz do Chanceler Azeredo da Sil-
veira — não se sente envergonhado. Não
procura relações com outros paises para
usufruir de seus modelos oolíticos.

Brasília — O Presidente
Geisel deverá viajar ao Mé-
xico "muito em breve", se-
gundo Informou fonte do
Itamarati, mas a data da
visita ainda é objeto de es-
tudos entre as Chancelarias
dos dois paises. Já houve
uma tentativa para o en-
contro de datas, no decorrer
de novembro, mas chegou-
se à conclusão de que a
agenda dos Presidentes Gel-
sei e Lopez -Portillo estavam
tomadas.

O Itamarati explicou, ain-
da, que não procedem as In-
formações de que o Presi-
dente Geisel "não pretende
se afastar do Brasil, no mo-
mento, em decorrência da
política Interna. Justificou
que essa intenção do Chefe
do Governo se deve as visi-
tas que receberá em novem-
bro dos Presidentes do Se-
negai, Venezuela e Estados
Unidos, respectivamente
nos dias 4, 16 e 24.

IMPOSSIBILIDADE

Para o Itamarati seria di-
ficil ao Presidente do Brasil
encontrar uma data vaga
em novembro para viajar
ao México. Observou que
ainda que isso fosse possí-
vel, o Presidente brasileiro
esbarraria nos problemas
de Lopez Portillo, que tam-
bém está com sua agenda
tomada para o mês de no-
vembro.

Embora sem afirmar que
será impossível ao Presi-
dente da República aceitar
o convite do Chefe de Esta-
do mexicano, ainda este
ano, a fonte do Itamarati
esclareceu que em dezem-
bro o General Geisel para-
ninfa, habitualmente, a s
turmas de formandos dos
colégios militares do Rio e
Sãó Paulo.

O mais provável, segundo
o Itamarati é que' a viagem
seja marcada para os pri-
meiros dias de janeiro, des-
de que não surjam incom-
patibilidades de datas com
a agenda do Presidente Lo-
pez Portillo.

O CONVITE

O convite do Presidente
Portillo ao Presidente Gei-
sei para a visita ao México
foi feita em agosto, sendo
transmitido pelo Embaixa-
dor Leon Roberto Garcia,
em audiência que o Chefe
do Governo brasileiro lhe
concedeu. Da visita, sabe-se,
ainda, que o General Geisel
deverá realizá-la antes de
anunciar o nome de "seu su-
cessor.

A última visita de um
Chefe de Estado brasileiro
ao México foi em 19 63,
qu/ndo João Goulart exer-
cia a Presidência. Um ano
depois, o Presidente do Mé-
xico, à época, Luiz Echever-
ria visitou o Brasil.

Porto Alegre — Membro da Comissão Nacional
de Moral è Cívica, o Sr Geraldo Montedónio Bezer-
ra de Menezes defendeu ontem a participação do
Estado na economia nacional, afirmando que "só
homens de má le procuram ver nessa intervenção
uma solução socialista e domadora da pessoa numa-
na", e que "se evitamos a presença do Estado por
temor de um futuro controle ideológico, estamos
assumindo uma atitude de covardia para não ateu-
der os justos anseios do povo"."A economia hoje, além de uma economia de
mercado, é uma economia social, e muitas vezes se
faz, até necessário, o monopólio do Governo em cer-
tas áreas para assegurar o desenvolvimento nacio-
nal, um desenvolvimento que coioque o homem no
centro de toda uma política desenvolvimentista",
ressaltou o Sr Bezerra de Menezes, ao abrir ontem
o 10 Ciclo de Palestras para Professores de Educa-
ção Moral e Cívica do Rio Grande do Sul.
FUNDAMENTO MORAL
DO ESTADO

Também professor da
Universidade Federal Flu-
minense e da PUC do Rio,
o Sr Geraldo Bezerra de
Menezes, na palestra sobro
Diretrizes da Ordem Eco-
nômica e social do Brasil,
frisou: "O mundo não pode
retornar -ao século passado,
com economia de mercado
e baseada, apenas, em lu-
cros. E como atender as ne-
cessidades sociais do povo
e básicas da Nação, quando
a s empresas particulares
não têm condições de assu-
mir responsabilidades pelo
montante dos custos?" —
Indagou o professor, acres-
centando que "as contin-
gências impõem, no Brasil, a
presença do Estado na eco-
nomia". Acrescentou que"ninguém quer. que a pre-
sença do Estado absorvente
a ponto de aniquilar a per-
sonalldade humana — esta-
tizar a educação seria liqul-
dar a formação das ge-
rações brasileiras. Mas a
açào do Estado na econo-
mia, nos dias de hoje, e
fundamental. A ação do Es-
tado visa assegurar melhor
a dignidade da pessoa hu-
mana do trabalhador, e es-
te é o seu fundamento mo-
ral, evitando a exploração
violenta do homem, como
ocorria no século passado,
com a concepção econômica
totalmente liberal".

— O Estado atende às ne-
cessidades básicas da Nação
e só o Estado pode sobre-
por-se à ação das multlna-
cionais, e Inclusive existe
uma legislação anti-truste
contra multinacionais que
trazem grandes sacrifícios &
nação" — enfatizou o Sr
Geraldo Bezerra de Mene-
zes.

SEM LAVAGEM
CEREBRAL

A mudança do conceito
social da propriedade é jus-
tificada pelo professor ca-
rioca pelo fato de que "não
se pretende socializar a
propriedade como querem
os marxistas, mas abrir o

acesso ao direito de proprie-
dade a todos os cidadãos.
Há graves equívocos da po-
litica habitacional, pois náo
descemos a uma solução
conveniente para solucionar
o problema da maioria dos
t r a b alhadores brasileiros
que recebem, no máximo,
até cinco salários mínimos.
Na verdade, 70% deles nào
atingem aquela cifra. O
BNH voltou-se agora para
o problema, mas é preciso
que não fique apenas nos
planos, mas que sejam real-
mente concretizados".

Na sua palestra à 300 pro-
fessores de Moral e Cívica,
o Sr Geraldo Bezetra de
Menezes disse que "o ensino
de Moral c Cívica não é
umá lavagam cerebral e
estão errados os professores
que assim o praticam. A
educação Moral e Cívica não
quer os jovens tangidos pe-
Io ideário da revolta, não o»
quer omissos, espirituai-
mente mutilades, insensi-
veis à miséria, à opressão,
à injustiça; não os quer
frustrados, sem ilusão, sem
ideal, sem destino, sem so-
nhos de glória".

— O que houver de cons-
trutivo.os professores devem
divulgar. Se houver criticas
a façam, mas com o cuida-
do que deve ser dado aos
jovens em desenvolvimento.
Não queremos criar um pais
de descrentes, de angustia-
dos, mas uma geração para
assumir, futuramente, a
coisa pública. Há, no Brasil,
populações que sobrevivem
em condições de miséria, de
subnutrição, desprovidas de
quaisquer condições de uma
vida digna. Ê preciso que os
professores, ao darem suas
mensagens, o façam com
clareza, isenção, sem preo-
cupação com áreas gover-
namentais. Acima dos inte-
resses do Governo e do Es-
tado, está o interesse nacio-
nal. O que procuramos é a
abertura dessas consclên-
cias novas para que não im-
pregnem de idéias que se
contrapõem aos interesses e
ao destino do povo brasl-
leiro."

Se você não consegue falar direito o nosso nome.não
precisa ficar com vergonha:quase ninguém consegue.
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m QnomeéHoecrist.
É meio complicado, mas com um
pouco de treino você consegue
falar sem passar vergonha.
E enquanto você fica tentando,
vamos aproveitar para falar um
pouco sobre nós mesmos.

8: A Hoechsté uma das maiores
indústrias químicas e
farmacêuticas do mundo, com
fábricas e laboratórios em mais
de 120 países.
O trabalho da Hoechsté pesquisar,
procurar novas descobertas, e
aperfeiçoar produtos e métodos.
E quem conhece bem esse
trabalho, são os agricultores,
pecuaristas, médicos, veterinários,
químicos, engenheiros, gráficos,
fotógrafos, modistas, milhões
de pessoas.
Aqui no Brasil, a Hoechst tem 3
fábricas, 8 escritórios e filiais, e
mais quase uma dezena de
empresas associadas,
desenvolvendo um incansável
programa de pesquisas.
Agora, voltando ao assunto deste
anúncio:mesmo que pouquíssima
gente consiga falar o nosso nome,
não faz mal.
Achamos que é muito mais
importante fazer coisas bonitas
eúteis,doqueterum nome
bonitoe fácil de pronunciar.

Hoechst do Brasil
Química e Farmacêutica S.A.
Caixa Postal 7333
010CO São Paulo • SP

HoechstH
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Batalhão de
Guardas tem
novo comando

Brasília — O Ministro do
Exército, General Fernando
Belfort Bethlem, assistirá
na'¦próxima quinta-feira, às
10 horas, a posse do novo
comandante d o Batalhão
da Guarda Presidencial, Co-
ronel José Moretson. A sole-
nidade será no Setor Mili-
tar Urbano e a ela deverá
comparecer o Chefe do Ga-
binete Militar da Presiden-
cia, General Hugo Abreu.

. No quadro de adidos mili-
tares no exterior, o Coronel
Nilson Mello, ex-assistente
do General Sylvio Frota,
será nomeado adido em Pa-
ris, em substituição ao Co-
ronel Milton Machado Mar-
tlns, que está completando
o seu tempo. O Coronel Mel-
Io já foi designado, há dias,
pois foi escolhido em con-
curso.

REMANEJAMENTOS

Amanhã, às 10 horas, o
General-de-Divisão Tácito
Theóphilo Gaspar de Olivei-
rá transmitirá a vice-chefia
do Departamento-Geral de
Serviços ao General-de-
Divisão José Ferraz da Ro-
¦cha, que ficará até novem-
bro como chefe deste de-
partamento em caráter in-
térino.
- O General Tácito assumi-
rá na quinta-feira, a chefia
do Estado-Malor das Forças
Armadas, no lugar do Gene-
ral Moacyr Potyguara, que
foi atingido pela compulsó-
ria. Também na quinta-fei-
ra, haverá outra trans-
missão de cargo: o de dlre-
tor da Diretoria de Ensino
Preparatório e Assistencial,
que passa do General-de-
Divisão José Ferraz da Ro-
cha ao General-de-Dlvisão
Heitor' Gomes de Almeida,
que se encontrava na sub-
chefia do Estado-Maior do
Exército.

O Ministro Bethlem vlsi-
tou ontem os gabinetes dos
Ministro das Relações Ex-
teriores e dos Transportes,
.Srs Azeredo da Silveira e
Dirceu Nogueira e, à tarde,
esteve com o Ministro da
Justiça, Sr Armandio
Falcão.

Afonso Arinos encontra Portella
e espera a volta da democracia
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Neste fim de ano, em vez
de banalidades, dê uma agenda
queflea na memória:

Memória 78.
A mais completa do Brasil.' 
De gente inteligente para

gente inteligente.

PRÜIOtt!
. Rio - Tel.: 268-8240 - 288-6693

Brasilia — Depois de uma conversa de mais de
uma hora com o Senador Petrônio Portela, o pro-
fessor Afonso Arinos de Melo Franco disse estar
convencido de que o pais marcha para a realiza-
ção de uma reforma politico-institucional "de pro-
íundidade", fazendo votos para que ela permita a
volta "àquelas práticas e àqueles princípios que são
inerentes à democracia".

"Eu acharia frustrante que qualquer reforma
não correspondesse à restauração de estrutura de-
mocrática no que ela tem de básico, de fundamen-
tal. Se não conseguirmos isso, o Brasil vai entrar na
crise mais grave de sua História republicana", disse
o Sr Afonso Arinos aos jornalistas, na ante-sala do
gabinete do Presidente do Senado.

Visão abrangente
Com uma pasta de documentos, o Sr Afonso

Arinos negou-se formalmente a adiantar qualquer
sugestão concreta, alegando que "ainda não se che-
gou a essa fase, pois o Senador Petrônio Portela
ainda se entrega a um trabalho de coleta de opi-
niões e sugestões".

Afirmou que, em matéria de instrumentos para
a segurança do Estado não existem novidades. E'
inerente à democracia considerar a segurança do
Estado e a segurança individual. Opinou que a com-
posição dessas duas variáveis somente será possi-
vel depois que o Presidente da República e os altos
escalões militares tiverem os elementos recolhidos
pela missa do Senador Petrônio Portela.

Como se não lhe interessasse um mergulho aca-
dêmico sobre o tema proposto, disse:"Os militares não gostam de considerações
conceituais. Os políticos menos ainda".

O Sr Afonso Arinos disse "não alimentar dúvi-'
das quanto a se chegar a uma reforma de profun-
didade"."E acho que não deverá ser uma reforma, mas
uma volta àquelas práticas e àqueles princípios que
são inerentes ao sistema democrático. Acharia
frustrante que qualquer reforma não correspon-
desse à restauração da estrutura democrática, no
que ela tem de básico".

E como se lhe ocorresse uma idéia, depois de
breve pausa, acrescentou:"Se não ocorrer isso, o Brasil vai entrar na
mais grave crise politica de sua História Republl-
cana".

Para justificar sua afirmação, o ex-Ministro do
Exterior disse que, caso não se consiga- efetuar
aquela reforma, deverão emergir problemas meta-
políticos (econômicos, sociais, etc). Além da gran-
de frustração politica ("se os problemas metapo-
liticos não foram resolvidos por esse sistema, sem
reforma o que restará?").

Observou que haveria uma grande frustração
nacional se vierem a se frustrar os planos de res-
tauração democrática, pois as forças mais desvali-
das da sociedade já não terão motivos para resol-
ver seus problemas. Elogiou a sensibilidade de-
monstrada pelo Presidente para adquirir uma exa-
ta compreensão do universo desse problema de na-
tureza politico-institucional.

Disse que, a esse respeito, o Presidente Geisel
tem encarado o problema sob uma visão globali-
zante, de forma a integrar os aspectos político,
econômico e social em todo um complexo e inte-
grado contexto. Disse que os direitos humanos ba-
seiam-se na estrutura econômica e social e, par-
ticularmente, na personalidade de cada Indivíduo,
naquilo què lhe é próprio e que consiste em seus
direitos — a liberdade intelectual, a liberdade à
privacidade."Precisamos distinguir a parte de César, que é
o Estado, e a parte que não é de César, que per-
tence a cada indivíduo de per si".

O Sr Afonso Arinos evitou entrar em detalhes
a respeito dos problemas partidários, assim como da
forma de escolha dos governantes."Como exercer esse direito do povo? Há siste-
mas de escolha diretos e indiretos no mundo. Estes
são problemas de ordem jurídica e política. Sou
pela eleição direta, mas outros defendem a eleição
indireta."

O ex-Ministro pronunciou-se contra a extin-
ção do voto de legenda, argumentando que sua
conseqüência natural seria a extinção do voto pro-
porcional. Admitiu como "coisa para se discutir", a
distribuição das sobras dos votos conferidos aos di-
versos candidatos, lembrando que fórmula criada
pelo ex-Ministro Agamenon Magalhães sugeria que
elas fossem beneficiar os Partidos majoritários.

GRUPO EXECUTIVO C3B
ATÉ 6 UNHAS-30 RAMAIS

WÊ 252-0081
LE1L3 252-889?

FINANCIAMENTO TELERJ
ENTREGA IMEDIATA
MANUTENÇÃO PERMANENTE

Ex-Ministro defende
participação gerai

Em conferência no audi-
tório da Universidade de
Brasília, lotado por profes-
sores e alunos, alguns sen-
tados no chão, o professor
Afonso Arinos de Melo
Franco afirmou que se tor-
na indispensável a com-
preensão de que os cidadãos
têm o direito de participar
do Estado, porque "a liber-
dade consiste exatamente
em participar e não apenas
em entrar no Estado ou de-
fender-se".

Como o tema da confe-
rência era a Constituição
cm 1824, o historiador e po-
lítico mineiro disse que o
primeiro pacto social do
nascente Império brasileiro
fora elaborado ,por uma eli-
te, "mas o que havia de me-
lhor no meio intelectual da
época, no pais".

PARALELOS

O professor Afonso Arinos
contestou que a Consti-
tuição de 1824 tenha sido

elaborada por uma elite no
sentido fechado do termo
— critica que se faz co-
mumente — "mas pelo me-
lhor que possuía a inteli-
gència brasileira àquela ai-
tura". Lembrou que não há
nenhum movimento político
importante do cònheclmeri-
to da História que não te-
nha contado com a partici-
pação decisiva dos intelec-
tuais.

Citou exemplos expressi-
vos da Importância que os
intelectuais assumiram em
movimentos políticos como
o bolchevismo e o nazismo
hitlerista. Lembrou, então,
que, após a última guerra
mundial, a elite intelectual
teve importância decisiva
no processo político d a
América Laitina. No pais
africano, ao contrário, pra-
bicamcmte não se registrou
tal influência, em face do
grande preconceito que se
registrava contra a for-
mação no exterior.

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

//COMUNICADO 17 6/
O presente àwiiíllicúdo serre para regisirur

uma operação financeira, /Vão so mau,
puis,da anuncia do venda ou de

oferta du imóveis,

RESIDÊNCIAS^
CIA. Dt CRÉDITO IMOBILIÁRIO DO RIO DE JANEIRO l-^^J

informa ler concedido o financiamento de

Cr'$9\ 72 7.900,60
GAUSS - ENGENHARIA LTDA.

Com recursos provenientes da depósitos em Caderneta de Poupunça
c Letras Imobiliárias.

Pura a eonstriiçCio de 16 apartamentos dr
nu Rua Ur. Ai/o Pec.unhu a." _/__ - Inu

salas r? ,'J quartos- Niterói - RJ.

PRAZOS:
Construção: 16 meses

Financiamento uos adquirenles finais: 180 meses

Agências Residência: Quitanda, Rio Branco, Carioca, Mauá, Catete, Botafogo,
Posto 2, Posto I, Posto 6, Ipanema, Jardim Botânico, Leblon, Tijuca, Sáens 1'cilu,

Méier, Jardim dó Méier, Cuscuduru, Madureira, Campo Grande, Petrópolis,
Mova Iguaçu, Niterói, Penha e. Laranjeiras.
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CHEGOU O TV A CORES
PHILIPS 18 KL

- O criminoso vestia temo azul,
luvas brancas e tinha um

cachecol vermelho enrolado no
pescoço... Como é que

eu tenho tanta certeza assim?
Eu vi o filme num Philips 18

a cores, ora essa!

Invente um álibi perfeito: dê o seu TV
usado para a empregada, e depois diga

pro seu marido que vocês estão
precisando do novo Philips 18 (47 cm)

a cores. Examine o novo TV Philips 18 (47 cm).
Você vai descobrir as evidências

de um televisor a cores simplesmente
perfeito, acima de qualquer suspeita.
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Se você desconfia de
tanto entusiasmo,

tire você mesmo as
suas próprias conclu-

soes. Vá conhecer este

Estes Revendedores não fazem suspenso com o seu Philips 18:
Rio de Janeiro: BRASTEL* CASA GARSOIM• CASAS DA BANHA* DISCO* ELETROLAR* INSINUAI-TE* MESBLA •
PONTO FRIO*SEARS ROEBUCK*TELE-RIO* ULTRALAR. Niterói: ADEL*CHAVE DE OURO. Petrópolis: ALVILAR* A MUSICAL»
CASA XAVIER. Volta Redonda: MOLUCA* ÓTICA D. SIDER.
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Informe JB
Demagogia

Como muitas outras noções de
bons costumes sociais e políticos, a
questão ecológica, ao chegar ao Bra-
sü, abriu campo para o desenvolvi-
mento de uma estranha demagogia.

Afinal se a democracia, a inde-
pendência dos poderes e a livre ini-'clativa na economia são protegidas
pelo AI-5 e pela infinita capacidade
estatizante do Poder Central, não ha-
veria de ser a defesa do meio-ambien-
te que conseguiria ser corretamente
conduzida.

* * »
Confunde-se área verde com a dr-

vore do terreno do vizinho.
Confunde-se patrimônio histórico

com a Zona Sul.
Confunde-se tombamento com

apropriação indébita e desapropria-
ção com calote.* * *

Se não buslasse a especulação,
que deve ser evitada, e a falta de cri-
terio das autoridades para definir uma
política urbana, aparece agora essa
forma ãe confundir a questão, dosan-
do-a com atos de demagogia.

Não há na história desta cidade
uma dezena de campanhas de defesa
das áreas verdes e dos prédios histó-
ricos localizados, ao Norte do relógio
da Central do Brasil, apesar de ser
exatamente 7icssa área que se con-
centram não só a população, como
também as mais apreciáveis constru-
ções do Rio Antigo.

Defende-se, às vezes com justosmotivos, nias freqüentemente por eli-
tismo, o que seria a ecologia da zona
da cidade onde é maior a renda e,
por conseguinte, maior a vontade de
se viver da melhor maneira possível,no melhor ambiente possível, ao me-
nor preço. « * •

Que se defenda a ecologia e a boa
silhueta desta bela cidade, mas quese impeça a possibilidade da consci-
éncia ecológica surgida na sua popu-lação vir a ser desfigurada pela evi-
dência de que o meio-ambiente co-
vieça onde o salário minimo acaba.
Erasmo e a onça

Ontem um colaborador direto do
Coronel Erasmo Dias contava a se-
gulnte fábula:"No Interior os fazendeiros sabem
que matar uma onça não adianta
muita coisa para a tranqüilidade do
rebanho pois; dentro de pouco «tem-
po, acaba aparecendo outra. Matuto
que se preza não ataca o bicho. Ar-
ranja uns bons cachorros e os atira
na mata".

* *
"A onça, com suas trilhas farc-

jadas pela cachorrada, começa a pro-curar comida em outro lugar, e tem-
pos depois, mesmo com fome evita os
lugares onde se lembra que havia ca-
chorros".

* *
Com suas últimas declarações,

portanto, o Coronel Erasmo teria
pretendido espantar as onças que fa-
rejou nos arredores da politica pau-lista.

A cautela de Bonifácio
Do Deputado José Bonifácio em

fase tranqüila:"A maioria da Oposição, consti-
tuida de moderados, cumpre com seu
silêncio atual um importante papel".* * *

De certa maneira, nunca o papeldos silenciosos foi tão importante.

Relatório da CPI
Em seu trabalho de relator da

Comissão Parlamentar de Inquérito
da Política Mineral, o Deputado Pris-
co Viana (Arena-BA) vai apresentar
um conjunto de medidas destinadas
a fortalecer as empresas nacionais
do setor, livrando-as da cobiça dasmultinacionais e do Estado.

Ka<li<i»iaíia das importações
O IPEA acaba de editar mais um

trabalho de análise da economia do
pais. li' Politica e Estrutura das Im-
portações Brasileiras, dos professores
Carlos von Doellinger, Leonardo Ca-
valcanti e Flávio Castello Branco,• •

Mostra que a recente politica de
restrições às importações tem sido
muito mais uma tentativa de ajuste
do balanço de pagamentos do que o
reflexo de uma ação concreta para a
substituição, pela produção nacional,
do que é comprado fora.« *

O trabalho informa que em 1976,
por exemplo, era melhor negócio
comprar no exterior do que fabricar
no Brasil.

Ganhos e perdas
Admita-se a hipótese do Deputado

Francelino Pereira conseguir o mila-
gre de paralisar as articulações paraas sucessões estaduais.

Nesse caso, perdem todos aqueles
que têm prestígio popular e, portanto,votos, pois são obrigados a ficar tão
imóveis quanto os que só têm um bom
caderno de telefones.* •

Quanto mais se mexe no caldei-
rão, mais se atrapalha a vida dos are-
nistas que não têm vocação para saco
de pancada do MDB.

Vitória da luz
No próximo dia 16 de novembro

o professor Gabriel Cohn defende
diante de uma banca de examinado-
res, na USP, sua tese de livre docên-
cia Critica e Resignação, baseada nu-
ma interpretação da obra do sociólo-
go alemão Max Weber.* *

Alguns afortunados que já leram
os originais mimeografados garantem
que se trata de trabalho notável, do
nível da melhor produção européia.

A tese, que trabalha com o mun-
do cultural que envolvia Weber, le-
vanta uma ponta de véu até hoje iné-
dita: a influência do filósofo Nietzche
nas idéias do sociólogo.

Prazo da ciclagem
O Paraguai não deverá anunciar

a mudança de sua ciclagem antes do
dia 15 de novembro.

O problema, contudo, Já está pra-
ticamente resolvido e entra no balan-
ço das negociações diplomáticas deste
ano, pois até dezembro resolve-se
tudo.

• * *
O mesmo, porém, não se deve es-

perar das negociações com a Argen-
tina que atualmente estão ainda nos
prelúdios da cordialidade, o que é ai-
guma coisa, mas não é muito.

i
Sem critério

Os assaltantes do Rio abandona-
ram quaisquer critérios de seleção de
suas vítimas.

Há poucos dias assaltaram a faca,
às llh, na porta do Colégio São Fer-
nando, em Botafogo, uma menina de
11 anos que tinha só o relógio e os
trocados da passagem e do sorvete.

O 477
Do Presidente da Arena paulistaSr Cláudio Lembo, a respeito do De-

creto-Lei 477:"Ele não passaria no vestibular.
E' burro".

• 

'.*¦*

Mas está em vigor.
Todos em Brasília

Na quinta-feira reúnem-se em
Brasília todos os seis irmãos do Gene-
ral Tácito Teophilo Gaspar de Olivei-
ra, novo Chefe do EMFA.

v,f Lance-livre
No último fim de semana, fiscais

da Prefeitura demoliram cerca de 300
out-doors da Estrada Rio—Santos.
Inclusive os que foram montados na
saída do Túnel Dois Irmãos, escon-
dendo a favela da Rocinha.

O Ministro Reis Vetoso que che-
gou ontem a Bruxelas estará de vol-
ta ao Brasil no próximo sábado. Ho-
je, começa a negociar o fim das res-
trições à importação de produtos bra-
sileiros pela Comunidade Econômica
Européia.

Começa na quinta-feira, em Por-
to Alegre, o Encontro Nacional das
Associações Comerciais.

Foi alterado o regulamento cio
Prêmio MEC de cinema (Coruja de
Ouro). Agora, o filme, para partici-
par, terá de ser inscrito pelo seu pro-dutor. As inscrições serão encerradas
a 30 de novembro. O prêmio será de
Cr$ 220 mil.

No Rio o Embaixador brasileiro em
Assunção, Fernando Ramos de Alen-
car.

Retorna hoje ao Rio a delegação
brasileira que participou, em Bonn,
da comissão de avaliação do cumpri-
mento do acordo nuclear com a Ale-
manha. É chefiada pelo engenheiro
Rex Nazareth Alves.

E na quinta-feira, o presidente da
Comissão Nacional de Energia
Nuclear, Gervásio Guimarães de Car-
valho, fala na Comissão de Relações
Exteriores da Câmara sobre Energia
Nuclear e a Nova Ordem Mundial.
•_ Começam esta semana as demoli-
ções dos 40 prédios na área da Cen-
trai do Brasil para a construção do
novo terminal rodoviário. Só não hou-
ve acordo com um proprietário, querecorrerá à Justiça contra a avalia-
ção. Em 60 dias o novo terminal esta-
rá pronto e a Estação Mariano Pro-
copio será abandonada.

Chega quinta-feira ao Rio o Gover-
nador do Pará, Aloisio Chaves. Vem
tratar, junto ao MEC, da restauração
do Teatro da Paz, que completa este
mês 100 anos de fundação. E, com o
Ministério dos Transportes, da cons-

trução de uma série de pontes para a
estrada de acesso à hidrelétrica de
Tucurui.

Adiada por 24 horas, a pedido da
Argentina, a reunião tripartite, em
nível dé assessores, para tratar das
divergências entre os projetos de Ital-
pu e Corpus. Esta reunião é prepara-tória para o encontro de novembro,
também em Assunção, dos delegados
dos três países: Brasil, Argentina eParaguai.

Liberado pelo Governo federal Cr$
850 milhões para a construção do fu-
turo porto de Suape, em Pernambuco.

O próximo número da revista Acta
Amazônica, editada pelo Instituto de
Pesquisas da Amazônia, terá um su-
plemento dedicado ao Projeto Alpha-
li. Este projeto é um estudo conjunto
de cientistas brasileiros e americanos
sobre ecologia na Amazônia.

Até outubro, o Ministro Arnaldo
Prieto voou 1 mil 102 horas. Realizou
700 viagens para, praticamente, todos
os Estados.

Acaba de ser lançado o livro Mi-
lagre na Cela, de Jorge Andrade.

O economista Rubens Costa par-
ticipa hoje do Seminário de Trópico-
logia da Universidade Federal, presi-
dido pelo sociólogo Gilberto Freyre. O
tema da palestra será O Recife Euro-
tropical ante o Problema Populacional
do Brasil.

A Federação das Indústrias de
Sergipe, que completou este mês 25'
anos de fundação, homenageou seu "'
presidente. Albano do Prado Franco,
o empresário é também secretário-
geral da Arena sergipana.

As dividas das usinas de açúcar
em Alagoas já chegam a Cr$ 400 mi-
lhões.

O Ministério da Educação está
promovendo em todas as regiões me-
tropolitanas do país um censo de es-
colaridade, para levantar o número de
crianças de zero e 17 anos. O traba-
lho estará concluído ainda este ano.
Servirá de base para o planejamento
do próximo ano letivo.

CADA UM POR SI E
0 DIABO POR TODOS

Continua alarmante a criminalidade, a brutalidade. O pivete
e o marginal são as vedetes do noticiário. O cidadão vive alemeri-
zado, sem segurança. Não pode usar arma de defesa mas o
marginal poria revólver calibre 38 carga-dupla. So a filha demora
chegar à casa, pensa logo, apavorado, na manchete do dia se-
guinlo: ESTUPRADA, SAQUEADA E MORTA.

Estudos realizados concluem que o problema o da ordem
sócio-cconômica. Respeitamos essa opinião, permitindo-nos dis-
cordar em parle, lembrando que no Inicio do século, quando a
situação era primária, não havia problemas dessa crdom. Em
muitos países pobres, famílias inteiras morrem de fome mas
não matam porá roubar ou por sadismo. Outras nações, alta*
mente desenvolvidas economicamente, são vitimadas enquanto
muitas do mesmo nível, não o são.

Conclui-se assim, que a agressão do cidadão à sociedade i
que pertence, não está diretamente condicionada à economia.

Estudos internacionais concluíram que a principal inspirador»
do espirito de agressividade dos nossos dias, cabe à comercial!-
zação da notícia, realizada pelos órgãos de divulgação em suas
variadas formas, inclusive o livro. Esta conclusão, embora nos
pareça não atingir plenamente o cerne da questão, encontra ml-
lhões de adeptos em nossa terra, onde existem iornais e pro-
gramas radiofônicos especializados na comercialização do crime
e, esses veículos, cm escárnio ao bom senso, elegem deputados
e governadores do Estado. Hoje, até jornais considerados sérios,
que pleiteiam a posição de melhores do país, trazem para suas
primeiras páginas, a lama da escória social, como se fossem pre-valeeentes, enquanto os filmes e novelas, importados ou não,
.continuam entrando na nossa sala de estar, ensinando o maneio
ido punhal e a melhor maneira de se matar um policial ou de
se obter a maconha.

Quando assistimos ai chamadas grandes nações falarem em
ipaz, ao mesmo tempo que se preparam para a guerra, sentimos
que o cinismo deu o braço ao egoísmo alargando suas fronteiras,
enquanto os valores espirituais se omitem acovardados ou cúmplices
do destino para o qual seguimos: rada um por si e o diabo paratodos. Péssimos exemplos.

Que pode a sociedade esperar do cidadão menos aquinhoado
mental, social e economicamente, senão a agressão, a tônica des
nossos tempos, se é isto que ela ensina?

E dai, diante dessa realidade brutal, dentro do nossas fron-
toires, vamos cruzar os braços e aceitar sem lutas a detericrização
da nossa civilização? Em resposta, a nossa consciência coletiva
se retrai comprometida. Dilui-se paulatinamente a esperança de
se alcançar uma solução radical e a falia de esperança é péssimaconselheira.

Não cremos em milagres mas muita coisa pode e deve ser
feita, já, com os recursos disponíveis. Precisamos reunir os esforços
que atuam esparçamente e elaborar, fora da área oficial mas sob
sua inspiração, oficiosamente, um programa de ação que ataque
de frente o gigantesco problema, a começar pelo menor abando-
nado, a semente do delinqüente.

Na sociedade dormitam reservas potenciais exlra-políticas que
aguardam o toque de clarim convidativo para serviços nobililantos.
Falta o líder.

Em Curitiba um Juiz de Menores liderou a comunidade e
resolveu o problema do menor abandonado. Como início do
vasto programa, seria bom imitá-lo.

Até a próxima 3a.-fcira.
R. Pinlo Materiais de Eletricidade

Rua Gal. Caldwell, 173 — PABX 263-9012
IP

ENGLISH COURSEmy uray
AULAS INDIVIDUAIS OU PEQUENOS GRUPOS

MÉTODO DINÂMICO FÁCIL E OBJETIVO
ENGLISH CONVERSATION CLUBCursos práticos para viagens, empregos, bolsas,vestibular e recuperação.

RUA SAO CLEMENTE. 250 CASA 22 TEL 226 1183
BOTAFOGO iAO LAÜUOUiUi iNACiOi

f adubando dáPj^AVA MAN AH•v* adu
®

Recuperação de toxicômanos
Fazenda Clínica Teresópolis

DESINTOXICAÇÃO E
RECONDICIONAMENTO

Em conexão com a equipe de médicos e psicólogos
do I.B.R. - INSTITUTO BRASILEIRO DE REFIEXOLOGIA.
PSICOTERAPIA - PRAXISTERAPIA - ELETROSSONO -

HIPNOSE.
Informações rio Rio: Clínica de Ipanema

Rua Vise. de Piraiá, 82 — 5.° andar
Tels.: 227-0484 e 227-5322.

m.mSEMINÁRIO DE CINEMA
PARA FILMES DE PUBLICIDADE

Prof. Rov D. Carlson, Cineqrafista Norte Americano
(A. B., AA. SCI. Film Boston University School of PublicCortimunication)

ÉPOCA: 1! e 12 de novembro
HORÁRIO: 6a. feira - das 19:00 às 22:00 hs.

sábado - das 9:00 às 12:00 hs.
das 14:00 às 18:00 hs.

CREDENCIAMENTO NO CONSELHO FEDERAL
DE AAAO DE OBRA SOB O N.o 0311

Informações • Inscrições: CCE/PUC - Rua Marquês di SãoVicente. 225 - Caia 15 - Tels.: 274-4148 t 274-9922
Ramal 212.

(P
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INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
Pontifícia Universidade Católica

Rui Marquês de Sâo Vicente, 225 • Gávea
Tll.: 274-5649 — 274-4197 -274-6698 *

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (básico) Início 07/11
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 07/11
CHEFIA E LIDERANÇA 07/11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 07/11
ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA 07/11
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 07/11
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 07/11
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 07/11
VENDAS: TÉCNICA E SUPERVISÃO 07/11
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 07/11
GERÊNCIA E MANUTENÇÃO 07/11
ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 07/11
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 07/11
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 07/11
MICROFUMAGEM 07/11

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 2.° a 6." das
08:00 às 20 horas

JTk
fenac

Decore seu apartamento
ou escritório com

LIVROS QUASE DE GRAÇA

FEIRA NACIONAL DA CULTURA
Ruti da Quitanda; :il ¦ Rio do .i.inono

À FORTEC OU C.G.R.
O Serviço Radiológico Gonçalense, situado à

Rua Dr. Francisco Portela n.° 2.783 - São Gonça-
Io, comunica que a aparelhagem de Raios X quenos foi vendida não satisfaz as exigências técnicas
a que se destina porque em sessenta dias, queimou
quatro ampolas de Raios X e a FORTEC não conside-
ra que o fato se deve a defeito técnico de constru-
ção desta aparelhagem.

Assim sendo, colocamos à disposição da FORTEC
ou da C.G.R. a aparelhagem que nos foi entre-
gue, esperando também a devida indenização pelos
prejuízos que nos foram causados.

São Gonçalo, 21 de outubro de 1977

ESTRUTURAS
METÁLICAS
(GALPÕES, DEPÓSITOS, FÁBRICAS ETC.)

projetamos e executamos

TEKN0 S.A.
CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA £ COMÉRCIO

(Fundada em 1939)

252-5843
280-9122

j PÓRTICOS |_

_| ARCOS |

SUED |

|o Yiennalone
Tem aparelhos sem nada dentro do ouvido.
Chame-nos para ver em sua casa, sem compromis-
so... se quiser ouvir bem.
AV. RIO BRANCO, 133 -18.° • TEL. 252-4562 - RIO

vaennalone. FAZ V. OUVIR SEM RUIDOS

âCJ HOJE 12:30 e 18:30 h *IÃ CURSO

§MEM
j» Assista a uma aula demonstrativa grátis. jy
fa Travessa elo Ouvidor, 21 — grupo 803 — Tel.: 242-9139. À•>»»»»>»»5»> >»»»>»» f

• LEITURA DINÂMICA • MEMORIZAÇÃO
• ORATÓRIA • REDAÇÃO A

Instituto
abre Semana
Francesa

Teve inicio ontem no Ins- *
titulo do Educação a Sema-
na Francesa, promoção da
Maison de France e do
Centro de Línguas Eátran-
gelràs Vivas daquele cole-
gio, fundado em julho últi-
mo pelo Centro Regional de
Educação, Cultura e Traba-
lho. O Centro de Línguas é
uma experiência que obteve
êxito e inspirou a instalação
de núcleos congêneres em
várias escolas municipais cie .
19 e 29 graus, o que acontè-
ce.-á em breve.

Além do idioma francês,
o Centro está ensinando
também o inglês. As aulas
destinam-se não só aos alu-
nos do Instituto de Edu—.
cação mas também para
náo estudantes da unidade,
em quatro salas especial-
mente preparadas para o.
ensino de línguas e dotadas
de vários recursos moder-
nos, inclusive audiovisuais.

Juiz marca
prisão de
Polanski

Santa Monica, Califórnia
— O realizador cinemato-
gráfico Roman Polanski co-
meça dia 19 de dezembro
próximo a cumprir a pena
de três meses de prisão a ¦
que foi condenado por ter
mantido relações sexuais
com uma garota de 13 anos.

O Juiz federal Laurence
Rittenband aceitou a expli-
cação do realizador de que
sua recente visita a Muni-'
que fora trabalho e não di-
versão. O promotor queria
punir Polanski por ter
abandonado o solo norte-
americano em viagem turis-
tica, depois que fotografias"
publicadas na imprensa
mos travam o realizador,
sorridente, "no meio de lln-
das mulheres".

Na c°mpre pr°blemas»
Alugue máquinas*

Aluguel a curto, •.
médio e longo prazos.
Máquinas de escrever
manuais e elétricas,
somadoras e
calculadoras,
máquinas para
contabilidade,
off-set e mimeógrafos.Locatipos
222-5665
252-4525

GVP1TAUZAÇÀO.S.A*

SEDE: RIO DE JANEIRO - RJ.
C.G.C. —

15.138.043/0001-05

Sorteio de
Outubro de

1977
Comunicamos aos Srj.

Portadores de nossos títulos
que o sorteio do corrente
mês de outubro, será reali-
zado no dia 31, às 14 ho-
ras, na sua sede social, sí-
tuada na Rua Araújo Porto
Alegre, 36 — 3.° and — Gr.
305 — Rio de Janeiro.

Os títulos em atraso po-
derão ser reabilitados, res-
peitadas as Condições Go-
rais, até às 17 horas, da
véspera do sorteio.

A DIRETORIA
<P

NUM DE PAGAMENTO
Faça por computador. Custo mensal a partirNde Cr$ 4.000,00.

6. 

Horlstas, mensalistas, comissionados etc.

¦ PROCESSAMENTO OE DADOS

UMA EMPRESA DO GRUPO SUPERGASBRAS
ORGANIZAÇÃO NACIONAIOCAMTALIOO',. lUSIKIKO

Consulte-nos
sem compromisso.

RUA SAO JOSÉ, 86-12.* ANDAR -RIO DE JANEIRO - RJ - TEL.! 231-2090 (R. 293)

Colégio Batista Shepard
Colégio Batista Brasileiro

PRÉ-MATRiCULA: A PARTIR DE 07 DE NOVEMBRO
EXAMES DE SELEÇÃO:

INSCRIÇÕES: 10 A 31 DE OUTUBRO
PROVAS: 05 DE NOVEMBRO - 09 HORAS

informações e Inscrições na Secretaria.
COLÉGIO BATISTA SHEPARD

Rua José Hiflino, 416
Tel.: 268-0552 (PBXj

COLÉGIO BATISTA BRASILEIRO
Rua Conde de Bonfim, 743
Tels.: 288-6594 e 268-5797

4^KnHH>4HHHHHHHHHH*>444>4H*«K>4>*

<> CURSO DE ÁRABE I
Inicio i 08-11-77
Duração: 6 meses
Horário: 3as. e 5as.-feiras de 19,00 ès 21,00

horas
Mensalidade: Cr$ 400,00.

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ
VESTIBULAR: INSCRIÇÕES A PARTÍR DE 1.° DE NOVEMBRO DE 1977

4>IInformações e inscrições:
Rua do Bispo, 83 — Tijuca
Fones: 228-1494 - 234-5399 c 264-7089 4V

4*
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Faculdade
sobe preços
com ordem

Diante de protestos de
alunos, a Sociedade Univer-
sltárla Celso Lisboa esclare-
cen ontem que os aumentos
de anuidades cobrados nes-
te semestre foram autoriza-
dos pelo Conselho Federal
de Educação. Alunos de Psl-
cologla classificaram o se-
gundo de "manobra des-
leal", pois terão de pagar
mais CrS 580 para poderem
entrar em prova final.

O secretárlo-Rcrnl Rafael
Pereira disse que um oficio
da Comissão de Encargos
Educacionais do Cofe, da-
tado de 7.10.77 e assinado
por sua presidenta. Edília
Coelho Garcia, aumentou
para CrS 8 mil 250 os cursos
de Pedagogia, Letras, Admi-
nistração e Ciências Conta-
beis; para CrS 10 mil 840 o
•de Ciências Biológicas; e de
CrS 12 mil 540 o de Psicolo-
gia.

Alunos dta Celso Lisboa
afirmaram que o preço co-
brado é demais pelo ofereci-
do, pois as .salas de aula são
desconfortáveis e os labora-
tórios não funcionam. No
entender deles, a direção
aumentou a anuidade para
acabar a construção de no-
vos prédios, ou seja, apenas
estaria transferindo os eus-
tos dia capitalização.

O Sr Rafael Pereira ga-
rantiu que, mesmo após os
aumentos, a Celso Lisboa é
a que menos cobra nos Bair-
ros de Engenho Novo, Pie-
dade, Madureira, Tijuca e
Botafogo. Explicou que o
maior aumento foi em Ad-
ministração (8%), com os
demais subindo 4%, sempre
em relação aos 37% acresci-
dos no inicio do ano.

Io Caderno
CIDADE - 7

erHIS^VS maWimSmmiiBlÊKÊmmÊm^''- '''•™?2wmÈ^
SSwHKSSÍ "-'^El^^mmm^'- Estacionar

náo é mais problema...
pelo
sistema Pallet-Car

(MAIS ESPAÇO NO MESMO ESPAÇO)

III
II

LIBERA TODAS AS VAGAS • MAIS ORDFM NAS
£!5íiSfí£? DlSP™SA MANOBHHMOS ¦ AUMENTOSUBSTANCIAIS DE VAGAS LIVRES • PROTEÇÃOPARA SEU CARRO • CONFORTO E VALORIZAÇÃODO SEU IMÓVEL • BAIXO CUSTO nL^n,í^AU

VENDAS EXCLUSIVAS:
ESTACIONAMENTOS PALETIZADOS LTDA.!!.oSR3"s,7Mra:",-7,<4
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Removidos os escombros dos alojamentos dos operários de Barramares, as obras prosseguem

Empresa indeniza operários que
perderam tudo em fogo na Barra

ECT encerra
campanha
nas escolas

Terminou ontem a cam-
panha promovida pela Em-
presa Brasileira de Correios
e Telégrafos, e Secretaria de
Educação junto às escolas
dp-2° e 3<? DEC, visando fa-
rrriliarizar a criança com os
serviços d e comunicação
dos correios. O ato de en-
cerramento realizou-se na
Escola José de Alencar.

Durante a campanha, quedurou três meses, foram
instaladas duas mini-agén-
cias postais telegráficas em
colégios escolhidos pela Se-
cretaria de Educação e pro-movidas palestras sobre os
serviços postais telegráficos,
sofcre filatelia e a história
dos correios, além da orien-
tação sobre como selar e
endereçar cartas.

AXAMPANHA
"Os alunos fizeram, ainda,

visitas a todas as agências
da.ECT'e entrevistaram de-
senhistas e artistas que tra-
balham na confecção de se-
los, além de assistir ao lan-
çamento dos selos comemo-
rativos da Semana da Pá-
tria e do Dia do Livro.

. O selo do Dia do Livro,
lançado ontem durante a
cerimônia na Escola José de
Alencar, é alusivo a José de
Alencar, seu centenário de
morte e O Guarani.

Durante á solenidade, a
que estiveram presentes re-
presentantes da Secretaria
de Educação, da Empresa
Brasileira de Correios e Te-
legráfos e do 2? e 3o DEC,
o coral da Escola José de
Alencar cantou o Hino Na-
cional e os demais alunos
iapresentaran um j o gr ai
alusivo ao escritor e sua
obra literária, principal-
mente O Guarani.

As obrus do prédio n.° 7
do Conjunto Barramares,
atingido parcialmente pêlo
incêndio que destruiu qua-
tro alojamentos de opera-
rios, na noite de sábado,
prosseguirão, normalmente,
hoje, após dois dias de pa-
ralisaçáo: domingo e on-
tem. A empresa João Fortes
Engenharia, responsável pe-
Ia construção, cadastrou os
400 trabalhadores que per-
deram roupas, documentos
e ferramentas para calcular
suas indenizações.

Nas obras do prédio 88 do
Largo de São Conrado, onde
um dos alojamentos de ope-
rários foi também destruído
por um incêndio, na tarde
de domingo, não houve in-
terrupção porque "os traba-
lhadores foram transferidos
para outro alojamento, sem
maiores problemas", segun-
do o chefe de obras, Sr. Sil-
vio Freitas Oliveira. Cada
operário receberá da Ecisa
uma salário semana como
indenização "e estamos cal-
culando qual foi o prejuízo
de cada um para pagá-lo".
EM RITMO LENTO

A causa do incêndio do
prédio n' 7 do conjunto
Barramares, na Avenida
Sernambetlba 3.300, Barra

da Tijuca, ainda não foi de-
flnidâ, e ontem, a maioria
dos 2 mil operários da obra
limpavam as cinzas no local
onde um depósito de madei-
ra, com cerca de oito me-
tros de altura; e o.s quan o
alojamentos de operários fo-
ram destruídos pelo incên-
dio de sábado ã noite.

O.s 4i)ü operados foram
aiòjãdçs nos outros seis
prédios em construção e a
èmpieSa João Fortes Engc-
nliària feneceu a todos eies
documentos para que pude.s-
sem sair do canteiro de
obras. Paralelamente, cadas-
tiou cs trabalhadores para
saber o número de ferra-
mentas e outros bens por
eles perdidos.

O engenheiro José Dan-
ta.. afirmou que os traba-
lhos de con st; ução do pré-
dio n? 7, que teve todo o seu
madeirarhe destruído pelas
chamas, até o 18? andar,
prosseguirão, normalmente,"já que não houve nenhum
abalo na estrutura do edifi-
cio". A empresa João Fortes
Engenharia ainda não sabe
qual o prejuizo com o in-
cèndio, mas "se limitou aos
bens de operários, cujo va-
lor ainda não foi calcula-
do". As madeiras que esta-
vam empilhadas e foram

consumidas pelo fogo eram
sobras e seriam levadas pa-
ra o depósito da empresa,
paia futuro aproveitamento.
SEM PROBLEMAS

A destruição do aloja-
mento de dois andares do
canteiro de obras do prédio
88 do Largo de Sáo Conra-
do, em final de construção,
não trouxe maiores proble-
mas à empresa Ecisa: o
barraco de madeira, ihcen-
diado na tarde de domingo,
seria desocupado "dentro de
15 d'as para podermos ter-
minar a fachada do pré-
dio". Explicou o Sr Silvio
Oliveira que os operários fo-
ram alojados "em outro
dormitório e cada um deles
receberá um salário-semana
de indenização, porque ti-
nham recebido o salário se-
manai no sábado e ele e.stá-
va guardado no alojamento
destruído."

Um primeiro levantamen-
to dos bens perdidos pelos
trabalhadores acusou 5 6.
ferramentas, "que também
serão substituídas pela em-
presa Ecisa, além de uma
outra indenização que está
sendo calculada e se refere
aos bens perdidos pelos ope-
rários". No alojamento in-
cendiado dormiam 39 ope-

rários, que trabalharam,
ontem, normalmente en- •
quanto aguardam sua docu-
mentação perdida no incên-
dio e que estava sendo pro-
videnciada pela empresa,
através de contatos com a
Delegacia Regional do Tra-
balho.

Uma turma da Light con-
tinuava, ontem, a substi-
tuição de 400 metros de fios
que foram atingidos pelo
incêndio, e causaram a in-
terrupção do fornecimento
de energia elétrica na tarde
e noite de domingo acs ba-
res e restaurantes da Estra-
da das Canoas e do Largo
de Sáo Conrado. A perícia
deverá determinar a causa
do incêndio em 10 dias e há
duas versões: um curto-cir-
cuito no alojamento que te-
riá incendiado cs fios da re-
de elétrica ou um curto-cir-
cuito nos fios, que despen-
caram e tocaram na madei-
ra d0 alojamento. Depois
será resolvida uma outra
questão: quem pagará os
prejuízos sofridos pelos pro-
prietários do Corcel MZ-
9441 (RJ) e do Volkswagen
AE-7570, de Niterói, atingi-
dos pelas chamas quando
estavam estacionados n a
calçada da Estrada das Ca-
noas.

. Se você anda
trabalhando demais

deixe o Banco Real pagar suas contas
permanentemente para você.

Com uma simples ordem sua o Banco Real paga automaticamente e no
prazo, debitando na sua conta, seus impostos (Renda, ICM, Predial,
Territorial ISS etc), INPS, contas de (luz, água, gás, telefone) e, medianteconsulta: aluguéis, duplicatas, mesadas e mensalidades.

Assim, você não se preocupa mais, porque o problema passa a ser nosso.

BANCO REAL
O Banco que faz mais por seus clientes.
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Surpreendente, Deslumbrante, Definitiva:

-o avançado combinado
que todos esperavam!
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hra natural que a Cônsul demorasse um
pouco a lançar o seu Combinado Biplex. Mais de
um quarto de século de constante atualização com
as necessidades e preferências das donas de casa
de todo o país, obrigaram a Cônsul a meticulosas
pesquisas, antes do lançamento ansiosamente
aguardado. Pois você agora vai sentir que valeu a
pena esperar. Passe no seu Revendcndor Cônsul.
E conheça as geniais inovações tecnológicas da
nova Cônsul Biplex. Que vão surpreender o
pessoal lodo em casa. Não só com o acabamento e
apresentação deslumbrantes. Mas também com a
capacidade. 1: com a conservação mais duradoura
dos alimentos. Que vão fazer da Cônsul Biplex
a geladeira definitiva da família brasileira.

a <j

„ Neste fim de ano, em vez
de banalidades, dê uma agenda
quejwa na memória:"'Memória 7S.

A mais completa do Brasil.,
. De gente inteligente para

gente inteligente.

PRIMOU!
Rio - Tel.:^6S-S240:-2SS-66')}
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Porta-laticinios em nobre cristal fume, com controle de
temperatura para a consistência desejada da manteiga

Controle de Temperatura Frontal c/7 graduações.
Degelo Automático c isolamento cm Poliurctano.

(iavcla Posicionável p/carnes: pint

:• '
Icua desolada, c lacilmente rclirad
Dois gavetões de legumes e duas i

* k"S

separados para s

m

a de casa

de acordo com
free/er" c de 20grausabaixo de zero,
internacionais (iso. DIN).

Presente nos lares
de todo o Brasil:

l2L».
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Cônsul c
A marca dá tranqüilidade;
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¦CAIXA
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VENDA DE IMÓVEIS
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DO RIO DE JANEIRO
comunica que venderá pela melhor olerla, cie acordo com o
edllal que se onconlra à disposição dos interessados, os imóveis
a seguir caracterizados:
1. TIPO: casa constando do sala, dois quartos, banheiro, cozi-

nha, área do serviço e circulação interna.
ENDEREÇO: Rua Henrique Schoid n.° 110 - casa I -

Inhaúma — Freguesia do Inhaúma — Rio de Janeiro.
2. TIPO: apartamento constando de sala, dois quartos, ba-

nheiro, co-inliii, área de serviço, quarto e W.C. do
empregado.

ENDEREÇO: Rua Babaçu n.° 143 - ap. SS-203 - Freguesia
de Nossa Senhora da Ajuda — Ilha do Governador —
Rio do Janeiro,

Os interessados, pessoas físicas e iurídicos, poderão obter o
edital e oulros esclarecimentos no seguinte endereço: Comissão
Permanente de Compras e Contratações — Avenida Rio Branco
n.° 174 - 22.° andar, no horário das 10:30 às 16:30 horas,
onde serão recebidas as propostas, nas datas abaixo, E anteci-
pamos que as pessoas jurídicos só poderão adquirir os roferi-
dos imóveis mediante pagamento à vistd
Kim 1 — is 10:30 horas do dia 22 de novembro de 1977.
Item 2 — às 11:00 horas do dia 22 de novembro de 1977.

<P

\° Caderno

Avaliação promove este ano 76 mil servidores

COV.RNO DO Í-TADO DE «MIO CROSiO

SECRETARIA DE VIAÇÀO E OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO

DE MATO GROSSO
AVISO DE TRANSFERÊNCIA

DE DATA DE LICITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Mato Grosso (DERAAAT), através do
Grupo Executivo de Licitações (GEL), comunica
aos interessados que a licitação para alienação
de materiais inservfveis de que trata o Edital
n? 002/77, a ser realizada em 04 de novembro
do corrente, fica transferida para o dia 11 de
novembro de 1977, no mesmo horário, perma-necendo inalterados os demais itens do refe-
rido edital.
Grupo Executivo de Licitações, em Cuiabá, 20

de outubro de 1977
ADV. Aurelino Pires Modesto

Presidente
(p

MATO GROSSO ESTADO SOLUÇÃO-

GABCIA NETO

.CL

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Diretoria de Administração
Departamento de Administração de
Recursos Materiais

COMUNICADO DEMAP N.° 187
O Banco Central do Brasil comunica que fará reali-
zar a tomada de preços DEMAP 77/50, cujo edital
assim se resume:

OBJETO: fornecimento e instalação de equipamentos
gráficos.

DOCUMENTAÇÃO
E PROPOSTAS : serão recebidas no dia 10-11-77,

às 10,00 horas — Setor Bancário
Norte - Edifício Palácio da Agri-
cultura — sobreloja, em Brasília
(DF).

HABILITAÇÃO : as firmas interessadas poderão
inscrever-se no Serviço de Regis-
tro de Fornecedores do Banco

. . Central até o dia 04-11-77.

CÓPIA DO EDITAL
E INFORMAÇÕES: diariamente, das 14,00 às 17,00

horas, nos seguintes endereços:

BRASÍLIA (DF) - SBN, Edifício Engenheiro Paulo Mau-
rício Sampaio - sobreloja. RIO DE JANEIRO (RJ) -
Avenida Presidente Vargas n? 84 - 3? andar. SÃO
PAULO (SP) - Avenida Paulista n? 1.682 - 7? andar.

Brasília (DF), 20 de outubro de 1977.

Comissão Permanente de licitações

Telefone para 264-6807
e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Indultos de
Natal são
promulgados

Brasília — O Presidente
da República assinou decre-

to concedendo indulto aos
condenados primários,' com
pena não superior a quatro
anos, que, até o Natal, te-
nham cumprido, no mini-
Uia,iim» terça parte da pe-na. O decreto exclui os quetenham sido condenados
por crimes contra a segu-
rança nacional ou tráfico
de drogas.

O chamado "indulto de
Natal" foi adotado, este
ano, com maior antecedén-
cia, para que os beneficia-
dos possam, efetivamente,
passar o Natal com suas fa-
milias, segundo informou o
porta-voz da Presidência. O

Coronel Toledo Camargo
acrescentou não ter noticia
sobre uma alegada revisão
de cassações, indulto para
presos políticos, ou abran-
damento da Lei de Segu-
rança Nacional.

PRESO POLÍTICO
"Con tradigo essa ex-

pressãq preso político", res-
salvou o porta-voz da Presi-
dência. "Não existem presos
politicos no Brasil, pois con.
sidera-se preso p o 1 i t i co
aquele que está detido por
haver manifestado posição
contrária ao Governo. O
que existe — e que vulgar-
mente se chama de preso
político — são pessoas que
cometeram crimes por cau-
sas políticas. Alguém que
assaltou um banco para ti-
rar dinheiro para uma cau-
sa politica não realizou um
crime político, não é um
preso político".

Explicou que isso é um
ato "de banditismo, um ato
criminoso, contrário às nos-
sas leis. Não se pode intitu-
lá-lo de preso político. Ele
é simplesmente um preso
que incorreu na Lei de Se-
gurança Nacional, ou no
Cóigo Penal. Seria uma sé-
ria vilação da verdade cha-
mar a- uma pessoa como es-
sa de preso político. Da
mesma forma, não se pode
chamar de preso político
àquele que seqüestrou um
embaixador, ou cometeu um
atenuado, ou matou um po-
líoial. No Brasil não há pre-
so político. No caso brasi-
leiro, esta é uma expressão,
felizmente, inexistente".

JUSTIÇA MILITAR

O decreto ontem assinado
beneficia, também, os con-
denados reincidentes, com
pena não superior a três
anos, da qual tenham cum-
prido duas terças partes.
Aos primários, a pena fica-
rá reduzida de uma terça
parte, se for superior a qua-
tro e até seis anos; e de
uma quarta parte, se supe-
rior a seis e até oito anos.
Como requisitos, deverão
ser Isentos de periculosida-
de e ter boa conduta.

Não são beneficiados os
condenados por crime con-
tra a segurança nacional,
tráfico de tóxico, homicídio
qualificado, roubo, seques-
tro e cárcere privado, ex-
torsão qualificada ou me-
diante seqüestro, rapto não
consensual, estupro e aten-
tado violento ao pudor e
crime doloso de perigo co-
mum. O decreto beneficia,
Inclusive, condenados pela
Justiça Militar que não es-
tejam cumprindo pena em
penitenciária civil, desde
que enquadrados nos requi-
sitos estabelecidos.

Comissão especial ouve no Erasmo Dias
Rio primeiros depoimentos aceita ser
sobre a atuação da Sudepe interrogado

A comissão especial de alto nível, nomeada peloPresidente da República para apurar o desvio deincentivos fiscais na Superintendência do Desen-volvimento da Pesca (Sudepe), comfccou a funcio-nar ontem, no Rio, e tem prazo até'o dia 24 dedezembro para apresentar relatório conclusivo,
apontando os responsáveis.

A comissão ouviu os depoimentos do ex-secre-
rio de Operações da Sudepe, economista Celso

Serra; do ex-presidente da Cibrazem e membro de
um grupo de trabalho nomeado para reestruturar
a autarquia, em 1971, General Aluisio Gondim Gui-
marães; do funcionário da Sudepe José Mazeika

e do Sr Alfeu Pessanha.
COMPROMISSO

A comissão — formada
pelo Procurador da Repúbii-
ca, Moacir Antônio Maclia-
do da Silva; o Procurador
da Fazenda Nacional, Lu-
ciano Benévolo de Andrade,
e por um assessor técnico
da Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da
República, Sr Antônio José
Amaral Julião — reuniu-se
no sexto andar do prédio da
Sudepe, na Praça 15, onde
funcionava a superinten-
dència antes de ser transfe-
rida para Brasília pela atual
administração.

As quatro testemunhas
ouvidas ontem se negaram
a revelar o teor de seus de-
poimentos, alegando have-
rem assumido um compro-
misso nesse sentido com os
membios da comissão presi-
dencial. O depoimento mais
importante foi o do econo-
mista Celso Serra, que ocu-
pou a Secretaria de One-
rações — transformada,
mais tarde, no Departa-
mento de Aplicação de In-
centivos (DEAU — da Su-
depe. Durante sua adminis-
tração no início da vigência
do Decreto n? 221, foram
aprovados apenas seis pro-
jetos de aplicação de incen-
tivos fiscais, todos eles pre-viameite examinados peioConselho Deliberativo da
Sudepe, de acordo com o
Decreto que criou os incen-
tivos fiscais à pesca, em
1967.

Quando ficou claro que os
responsáveis pela adminis-
tração da Sudepe preten-
diam conseguir a aprovação
em massa de novos proje-tos, mediante o expediente
de considerar como "recur-
sos próprios" operações de
f i nanciamentos bancários
— que iriam comprometer
a viabilidade dos projetos
colocando em risco a políti-
ca de aplicação de incentl-
vos fiscais à pesca — o Sr
Celso Serra demitiu-se do
cargo e afastou-se da Sude-
pe.

Logo em seguida, a regu-
lamentação do Decreto n1?
221 retirou do Conselho De-
libeiativo — como mandava
o Decreto — a responsabili-
dade pela aprovação de no-
vos projetos, transferindo-a
para o superintendente. Al-
guns meses depois, o nume-
to de projetos aprovados
atingiu a 137. Esta foi a se-
gunda vez que o economista
depôs sobre irregularidades
na administração da Sude-
pe. A primeira foi perante
a comissão de inquéritos
nomeada pelo Ministro da
Agricultora, Allysson Pauli-
nelli, que concluiu seu tra-
balho 270 dias depois de
instalada, denunciando o
desvio d_ Cr$ 16 milhões e
indiciando 21 pessoas como
incursas nos crimes de pe-
cuia to e concussãc.

Até hoje, o Ministério da

Agricultura recusa-se a re-
velar u parecer final da co-
missão cie inquérito que
aponta os nomes dos 21 in-
dic.ados. Logo após a con-
ciusão dos trabalhos, o na-
recer da comissão foi enca-
minhado ao Ministério da
Agricultura que, findo o
prazo de 20 dias de que
d i s p u n h a, encaminhou o
processo, sem decisão, ao
Miriistio-chefe do Gabinete
Civil da Presidência da Re-
pública, General Golbery do
Couito e Silva, que, por sua
vez, o encaminhou ao
DASP.

Do DASP, o. processo vol-
tou ao General Golbery,
sendo encaminhado ao Pre-
sidente da República, que
decidiu nomear, então, a co-
missão especial de alto ni-
vel para dar "parecer con-
clusivo" sobre o escândalo,
que envolve a Sudepe, desde
1967.

O General Aluisio Gon-
dim Guimarães — presiden-
te da Cibrazem no Governo
Castello Branco — integrou,
em 1971, um grupo de tra-
balho criado para reorgani-
zar a Sudep. As conclusões
do grupo de trabalho náo
foram tomadas em conside-
ração e a direção da autar-
quia decidiu contratar uma
empresa particuiar de as-
sessoria para realizar o ser-
viço, que já estava feito.

O economista José Mazei-
ka, ex-diretor de Operações
da Sudepe, demitiu-se de-•nunciando a contratação

ilegal do Grupo Auxiliar de
Planejamento eProjetos
(GAPP), uma empresa par-
ticular de assessoria que
não tinha condições legais
para ser contratada. Fun-
cionàrio de carreira da Su-
depe, José Mazeika, após a
denúncia da contratação
ilegal do GAPP, foi margi-
nalizado e sofreu várias
perseguições que o levaram,
inclusive, a escrever, recen-
temente, uma carta ao Pre-
sidente da República, de-
nunciando a atual admi-
nistração da Sudepe.

Os depoimentos começa-
ram às 8h30m de ontem €,•com um breve intervalo pa-¦ra o almoço, continuaram
até após às 19h, quando ter-
minou de depor o General
Aluizio Gondim Guimarães.
•Celso Serra, o primeiro a
depor, falou durante mais

ide duas horas. •
Atualmente, está trami-

tando, na 5a Vara da Justi-
ça Federal, uma ação popu-lar contra a Sudepe pela¦contratação ilegal do GAPP.
O autor da ação, economis-
ta Mario César Alves Ra-
mos — que foi demitido da
Sudepe pela atual adminis-•tração — quer que os res-
ponsáveis pela contratação
ilegal, entre eles o ex-Minis-
tro da Agricultura, Luis
Fernando Cirne Lima, de-
volvam quase CrS 1 milhão
recebido pela empresa.

Inquérito procura
esclarecer lacunas

Brasília — O diretor-ge-
ral do DASP, Coronel Darcy
Siqueira, informou, ontem,
que a nova comissão encar-
regada de apurar as irregü-
laridades da Sudepe f o i
criada pelo Presidente Gei-
sei para "verificar as lacu-
nas encontradas no inquéri-
to original". Afirmou que a
comissão tem por objetivo"levantar aqueles aspectos
que não foram devidamente
apurados".

Depois de classificar de''rotina administrativa" o
fato de o inquérito ter sido
encaminhado ao DASP,
uma vez que previa a pu-
nição de servidores o Coro-
nei Darcy Siqueira afirmou
que "há muita coisa ainda
a ser descoberta. O processo
girou, apenas, em torno de
uma taxa que foi criada,
quando, na verdade, havia
outras peças a serem apu-
radas".

São Paulo — A ,,deferên-
cia e o respeito ao Poder
Judiciário e à Justiça" e o
desejo de expor "de viva
voz todos os fatos" são os
dois fatos alegados pelo Se-
cretárlo de Segurança Pú-
blica, Coronel Antônio Eras-
mo Dias, ao aceitar, otem,
ser interrogado no processo
que lhe move o procurador
Hélio Pereira Bicudo por di-
famaçáo e injúria.

A petição ao Desembarga-
dor Camargo Sampaio —
çue recebeu a queixa-crime
contra o Secretário — foi
apresentada ontem ao Tri-
bunal de Justiça, pelo advo-
gado Viana de Moraes, soli-
citando que seja, marcado"o dia 7 de novembro, às
14h, para realização desse
ato processual, em razão da
liberdade que lhe foi atri-
buida de fixar data, tendo
em vista a pauta de serviço
público a que está o reque-
rente compelido a respei-
tar".

PROPÓSITOS

Na petição encaminhada
ao Desembargador, o advo-
gado esclarece que "a von-
tade ora manifestada de
submeter-se. a interrogado-
rio perante o eminente Juiz
envolve dois propósitos dis-
tintos: em primeiro lugar,
pela defe rência e respeito
que atribui ao Poder Judi-
oiário e à Justiça e, em se-
gundo lugar, porque deseja
de viva voz expor todos os
fatos para o fim de ressaltar
a circunstancia jà posta em
relevo, que o seu propósito,
ao escrever a canta que se
encontra no bojo dos autos,
foi o de preservar os mais
altos interesses da insti-
tuição que representa e
acautelar a própria paz da
comunidade paulista"."Não viso, dessa forma, à
honra ou à dignidade do
querelante, fato que está
nítido e olaramente demar-
cado no corpo e no espirito
daquela carta, pondo em
evidência a ausência da i">-
tenção de difamar ou de in-
juriar" — conclui a petição.

Uma afirmação do procu-
rador Hélio Bicudo, o m
Londrina ("a polícia conti-
nua matando, só que hoje
não coloca cartazes sobre as
suas vitimas") e a resposca
do Secretário de Segurança,
em carta enviada a um jor-
nal paulista (classificando
a afirmação do procurador
como "torta por excelência,
mentirosa, caluniosa e fal-
sa") são os principais ele-
mentos d a queixa-crime,
que recebeu o número
134147.

Ao aceitar a queixa-crl-
me, o Desembargador Ca-
margo Sampaio deixou em
aberto a possibilidade de o
Coronel Erasmo Dias ser ou
não interrogado, com base
no Artigo 45, número 111 da
Lei de Imprensa.

Holembach é
promovido
a tenente

Brasília — O Presidente
da República sancionou on-
tem lei que promove a Se-
gundo-Tenente o Segundo-
Sargento do Exército Sílvio
Delmar Holembach, a con-
tar da data do seu faleci-
mento — 4 de setembro —"pela prática de atos meri-
tórios que lhe causaram o
sacrifício da própria vida".

O Sargento Holembach,
que entrou no fosso das ari-
ranhas do Zoológico de Bra-
silia para salvar um meni-
no, recebeu, post-mortem, a
Medalha do Heroísmo. A
educação de seus filhos será
custeada pelo Governo até
o nível superior e o Jardim
Zoológico de Brasília tem
hoje o seu nome, por inicia-
tiva do Governo do Distrito
Federal.

Brasilia — Setenta e siis
mil funcionários públicos in-
cluidos no Plano de Classifl-
cação dc Cargos íPCCi
serão promovidos por mure-
cimento ainda este ano, se-
gundo decreto assinado on-
tem pelo Presidente Géisiil,
que instituiu esse tipo de
promoção no serviço públicofederal, o que representa
um acréscimo de 5% no -a-
lário-basc do servidor.

A seleção dos funciona-
rios para a promoção será
tarefa exclusiva do chefe
imediato, porque, na opi-
nião do diretor do DASP,
Coronel Darcy Siqueira, só
ele tem condições de ava-
liar. qualificar e dimensio-
nar o trabalho do pessoal
subordinado. Mas, admitiu
ser esse um critério muito
polêmico, já que não haverá
recurso no julgamento. Pa-
ra o Coronel, "recurso c-
conversa fiada para dividir
responsabilidades". Os 76
mil representam 20% dos
servidores públicos federais.
RETROAÇÀO

O decreto tem efeito re-
troalivo a Io de outubro,
mas conforme declarou o
Coronsl Darcy Siqueira, só
em 1978 os funcionários"vão botar a mão no di-
nheiro". Dentro de 60 dias
o DASP promoverá uma
a v a 1 i aç ã o extraordinária
para escolher os 20% dos
servidores — cerca de 76
mil — que se beneficiarão
logo com a medida. Isso por-
que os funcionários serão
classificados em três grupos:
20% acima da média e por-
tanto merecedores de 5% de
aumento; 70% na média e
10% abaixo da média.

Os critérios de julgamen-
to serão subjetivos porque,
explicou o Coronel Darcy
Siqueira, só assiduidade e
pontualidade servem ao cri-
tério objetivo, "mas isso na-
da tem a ver com eficiên-
cia. já que muitas vezes o
cara é mais assíduo e pon-
tual para ficar maior tempo
sem fazer nada".

Entretanto, reconheceu
que como o julgamento hu-
mano sempre está sujeito
a injustiças, resta esperar
que o chefe seja honesto na
classificação na medida em
que também poderá ser ob-
servado por seus subordini.
dos. Caso contrário, disse
Darcy Siqueira, os próprios
prejudicados pedirão sua
transferência, "indo cantar
em outra freguesia", ou se-
ja, trabalhar em outros oe-
partamentos.

As duas grandes ino-
vações estabelecidas no de-
creto são a colocação de um
resultado prefixado, com os
funcionários agrupados cm
três percentuais fixos, e a
delegação ao chefe imediato
da atribuição de julgar os
20% que serão promovidos.

Acrescentou Darcy Si-
queira que como o chefe
imediato será o único res-
ponsável pela avaliação, as
injustiças — "muito comuns
no serviço público" — serão
menores, mas não se extin-
guirão. Ele não acha nece.-,-
sário treinar este pessoal
para avaiiar, pois "todos sa-
bem muito bem quem é
quem, só que tinham medo
de dizer".

No serviço público, infor-
mou, até hoje ninguém foi
avaliado e quando se exigia
opinião sobre os funciona-
rios, invariavelmente, 99%
deles eram dados como aci-
ma da média. Agora, neste
caso, só poderão ficar 20%,
o que representa a insti-
tuição do processo seletivo
na classificação, como ocoi-
rerá dentro de 60 dias, com
a indicação dos primeiros
promovidos por merecimen-
¦to. Deste percentual estão
excluídos os cargos de che-
fia, que não têm número de
promovidos fixados, ficando
o critério condicionado a
decisão da autoridade má-
xima de cada órgão.

Segundo adiantou o dire-
tor do DASP, também os
Ministros de Estado serão
co-responsáveis no processo
de avaliação, porque a eles
caberá decidir as cotas que
cada uma das ações poderá
preencher no percentual to-
tal de 20%. Exemplificando,
se existirem três secretárias
e no seu julgamento uma
se saiu melhor que a outra,
o Ministro pode decidir di-
minuir as cotas por essa
evidência desde que ao final

atinja o limite previsto em
lei.

O objetivo da avu Ilação «
apressar ou retardar a car-
reira do servidor, de acordo
com seu desempenho. Isso
quer dizer que três pessoas
entrando no mesmo dia pa-
ra o serviço público poderão
estar em situações muito
diferentes dentro de 10
anos, condicionadas a seus
valores individuais. O bom
funcionário poderá receber
os 5% de aumento toda
época de promoção, já que
não existe impedimento le-
gal para serem excluídos ai-
guina vez dos 20%.

Cerca de 76 mil funciona-
rios já serão "privilegiados"
a iv de outubro, segundo o
Coronel Darcy Siqueira, em-
bora "botar a mão no di-
nheiro" vá demorar u m
pouco. Dentro de 15 dias o
DASP baixará instruções
normativas para a apli-
cação do decreto do Presi-
dente da República que re-
gulamentou o instituto da
progressão funcional o do
aumento por mérito".
PREJUDICADOS

Por motivos econômicos
os funcionários serão preju-
dicados no recebimento de
três meses de atrasados, já
que, como admitiu o diretor
do DASP, a promoção teria
efeito retroativo a julho
deste ano. Ele não soube in-
formar quanto essas pro-moções representarão no
orçamento da União, mas
disse que tal esclarecimento
pode ser obtido na Secreta-
ria de Planejamento: "Ne-
gócio de dinheiro não me
interessa".

O marco zero para o ini-
cio da contagem do intersti-
cio — prazo em que começa
a contar a avaliação — será
o mês de maio deste ano,
inclusive para os 20% pro-
movidos agora em caráter
especial. Esses instei-ticiós
serão três: 18 meses para
os 707o dos funcionários
classificados na média; 12
meses para os 20% acima
da média e 36 meses para
os 10% abaixo da média. Is-
so quer dizer que neste pra-
zo todos poderão ser promo-
vidos.

As avaliações terminarão
sempre no dia 31 de julho
de cada ano; as progressões
e aumentos, ou seja, "o efei-
to financeiro do decreto",
ocorrerão nos meses de fe-
vereiro e agosto; e a conta-
gem de interstício, em maio
e novembro."Nada será feito1 na

unha" — segundo o Coronel
Darcy Siqueira, porque com
o término das comissões de
avaliação, ocorrido com a
implantação do PCC, tudo
obedecerá a indicação sim-
pies do chefe, "que . tem
obrigação de conhecer seus
subordinados".

Para o diretor do DASP,"promoção 
por antigüidade

é qüinqüênio", e o grande
segredo da administração
pública é descobrir um pro-
cesso de auferir quem tra-
balha mais e quem traba-
lha menos. "Não é aquele
que pega um papel na mão
e zanza o dia inteiro sem
fazer nada. Afinal, existe o
sujeito com 30 anos de ser-

viço que nunca fez nada e
aquele com 10 anos efetiva-
mente prestados. E n tão,
precisamos medir atributo".

Admitiu também que o
chefe poderá se rebelar pe-
Ia falta de uma ficha de
avaliação, já que no sistema
vigente, diante de uma re-
volta diz que a ficha não
presta e que a culpa é dela.
Agora, apontará nominal-
mente os 20% acima da mé-
dia.

Entretanto, não haverá
recurso para as injustiças.
Isso porque, para o Coronel
Darcy Siqueira, "recurso é
outra conversa fiada para
dividir responsabilidade".

O Coronel Darcy Siqueira
frisou que não anunciava o
término da injustiça no ser-

viço público, disse apenas
que tem certeza de que ela
será menor, mas continuará
existindo: "Todos a come-
tem. propositadamente ou
não". Para ele, grande in-

justiça é igualar todo mun-
do e o espírito de justiça do
chefe contará depois na sua
avaliação pessoal — mas
não disse como isso aconte-
cera.

¦_________________M^

_______ _¦?__

1 v y

Hoje, 9 da noite, a cores: Família.
Série inédita.

19:15
Jornal Bandeirantes.
A cores. O mais
importante jornal da,
televisão brasileira.

20-00 Série Documento.
A memória da música popular brasileira.
Cada semana, um grande nome com
sua obra, principais manifestações e
tendências que alteram o rumo de
nossa música.

22:00
I Festival Nacional
do Choro. A cores.

23:00 Série Nostalgia.
Os grandes atores, os grandes
diretores, os melhores filmes.
A escola mundial do cinema através
do tempo. Para você conhecer ou rever.

CANAL 7
GUANABARA
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Decreto de Geisel institui mérito no serviço público
O decrelo

CAPITULO I
Das Disposições Gerais

Ari. 1? — Aos servidores incluídos no Pia-
no de Classificação de Cargos, instituído pela
lei n9 S 645, de 10 de dezembro de 1970,
aplicar-se-ão oi institutos .da progressão funcio-
nal t do aumento por mérito, observadas as nor-
mas constantes deste Regulamento.

Art. 29 — A progressão funcional consiste
na elevação do servidor à classe imediatamen-
te superior àquela a que pertence, dentro da
respectiva categoria funcional, excetuados os ca-
los previstos no Artigo 42 deste Decreto.

Art, 39 — O aumento por mérito consiste
na movimentação do servidor da referência em
que está localizado para a imediatamente supe-
rior, dentro da respectiva classe.

Art. 49 — Observado o disposto no Artigo
19 deste Decreto, são concorrentes i progressão
funcional e ao aumento por mérito, no quadro

tabela permanentes de cada Ministério, órgão
Integrante da Presidência da República, órgão
autônomo ou autarquia federal, todos os servi-
dores deles integrantes, excetuadas as hipóte-
se» previstas no Artigo 99 deste Decreto.

Art. 59 — O processo seletivo, para efeito
da progressão funcional e do aumento por mé-
rito, far-se-á mediante avaliação do desempenho
funcional dos servidores, realizada pela respec-
tiva chefia, com observância do disposto neste
Regulamento.

Art. 69 — O intersticio básico para a pro-
gressão funcional e para o aumento por mérito
i d» 18 (dezoito) meses, podendo ser reduzido

para 12 (doze) ou aumentado para 24 (vinte t
quatro), 30 (trinta) ou 36 (trinta e seis) meses,
cm relação a cada servidor, conforme o resul-
tado da respectiva avaliação de desempenho, d»
acordo com o disposto neste Decreto.

Art. 79—0 intersticio será computado em
períodos corridos, sendo interrompido nos casos
em qut o servidor se afastar do exercício do
cargo ou emprego em decorrência de:

— licença com perda do vencímenío,

II — suspensão disciplinar ou preventiva,
III — prisão administrativa ou decorrente

de decisão judicial,

IV — suspensão do contrato de trabalho,
•alvo se em gozo de auxilio-doença,

— viagem ao exterior, sem ônus para
administração, salvo se em gozo de férias ou

licença para tratamento de saúde,

VI — requisição por sociedades de econo-
mia mista, empresas públicas, fundações Estados,
Municípios, Distrito Federal, Territórios e órgãos
dos Poderes legislativo e Judiciário, sem 6nus
para o órgão de origem, ressalvada a hipótese
prevista no parágrafo único do Artigo 41 deste
decreto,

VII — prestação de serviços a organizações
Internacionais.

Parágrafo 19 — Consideram-se periodos cor-
ridos, para os efeitos deste Artigo, aqueles con-
tados de data a data, sem qualquer dedução na
respectiva contagem.

Parágrafo 29 — Será restabelecida a conta-
gem do intersticio, com os tfeitos dai decorren-
tes, a partir da data em que ae verificou o afãs-
tamento do servidor para o cumprimento de sus-
pensão disciplinar ou preventiva, nos casos em
que ficar apurada a improcedência da penalidade
aplicada, na primeira hipótese, e, no segundo
caso, se não resultar pena mais grave que a de
repreensão.

Parágrafo 39 — A interrupção prevista nes-
It Artigo não se aplica aos- servidores nomea-
dos ou designados, mediante livre escolha e ato
expresso do Presidente da República, para o
exercício eventual de cargo ou função de dire-
cão superior em órgãos ou entidades da admi-
nistração federal e fundações instituídas pelo
poder público, ou para missão no exterior.

Ari. 89 — 0 cômputo de cada intersticio co*
meçará:

— nos casos de progressão funcional ou
de aumento por mérito, a partir do primeiro dia
do mês de maio ou de novembro que antecedeu
a data da vigência dos respectivos efeitos,

II — Nos casos de nomeação, admissão, re-
distribuição, ascensão funcional ou, ainda, nat
hipóteses de transferência do funcionário ou mo-
vimentação do empregado realizadas e pedido,
a partir do primeiro dia do mês de maio ou
novembro epós o exercício.

Parágrafo 1." — Na hipótese de transferên-
cia do funcionário ou movimentação do empre-
gado, realizadas "ex officio", o servidor levará,
para o novo órgão, o período de interstício já
computado na forma deste Artigo.

Parágrafo 2.° — Nos casos de interrupção,
relacionados no Artigo 7.° deste Decreto, o ser-
vidor iniciará, a partir da data em que reassumir
o exercício, nova contagem do interstício a que
•stava sujeito com base na avaliação de desem-
penho que precedeu o afastamento, desprezado
o período anterior.

Art. 9.° — Não poderá obter a progressão
funcional ou o aumento por mérito o servidor
que, na data do levantamento dos requisitos, es-
tabelecida no parágrafo único do Artigo 11 deste
Decreto, estiver:

— Localizado na referência final da última
classe da respectiva categoria, no caso de pro-
gressão funcional;

II — Localizado na última referência da res-
pectiva classe, no caso de aumento por mérito; •

III — Afastado do exercício do cargo ou
emprego, em qualquer das hipóteses relaciona-
das no Artigo 7." deste Decreto, ressalvado, se
for o caso, o disposto nos parágrafos 2.° e 3.°
do mesmo Artigo.

Parágrafo único — O empregado que se
encontrar em gozo de auxilio-doença somente
passará a perceber o salário decorrente da pro-
gressão funciona! ou do aumento por mérito,
a que tiver feito jus, a partir da data em que
reassumir o exercício.

Art. 10 — Os atos de efetivação da progres-
são funcional e do aumento por mérito serão
publicados até o dia 5 dos meses de fevereiro
• agosto de cada ano e seus efeitos financeiros
vigorarão a partir do primeiro dia dos referidos
meses.

Art. 11 — No último dia dos meses de
novembro e maíoí com vistas à progressão fun-
cional t ao aumento por mérito a serem rea-
lizados nos meses de fevereiro e agosto, res-
pectivamente, deverão estar ultimados os se-
guintes levantamentos:

— dos servidores com interstício cum-
priòo;

II — das vagas existentes ou dos vagos
previstos no limite da lotação de cada classe,
para efeito de progressão funcional; e

III — dos servidores que não podem obter
progressão funcional ou aumento por mérito,
nos casos especificados no Artigo 99 deste De-
creto.

Parágrafo único — Os levantamentos pre-

vistos neste Artigo serão realizados com base
nas situações existentes no dia 19 de maio
e 19 de novembro, para efeito da progressão
funcional e do aumento por mérito a serem
efetivados nos meses de agosto e fevereiro,
respectivamente.

Art. 12 — Será declarada a nulidade do
ato que houver concedido indevidamente a pro-
gressão funcional ou o eumento por mérito.

Parágrafo único — O servidor atingido pe-
Ia progressão funcional ou pelo aumento por
mérito indevidos ficará obrigado a restituir o
que a mais houver recebido, devendo ser inde-
nizado da correspondente diferença de venci-
mento ou salário aquele a quem cabia, de di-
rcito, a progressão ou o aumento por mérito.

Art. 13 — Será considerado, para todos os
efeitos, como se tivesse obtido a progressão
funcional ou o aumento por mérito que lhe
cabia, o servidor que se aposentar ou falecer
sem que tenha sido expedido o correspondente
ato de concessão.

Art. 14 — A progressão funcional e o au-
mento por mérito serão efetivados mediante ato
do dirigente do órgão de pessoal de Ministé-
rio, órgão integrante da Presidência da Repú*
.lica, órgão autônomo eu autarquia, federal.

CAPITULO II
Da Avaliação de Desempenho

Art. 15 — A avaliação do desempenho fun-
cional do servidor constitui o requisito básico
para a concessão da progressão funcional e
do aumento por mérito.

Art. 16 — Não haverá Instrumento esped-
fico para a avaliação, a qual será representada
pelo resultado do exclusivo julgamento da
chefia, em função do desempenho da unidade
administrativa ou do comportamento funcional
do servidor.

Parágrafo único — A avaliação do desem-
penho da unidade administrativa constitui a
avaliação em grupo e a do comportamento do
servidor, a avaliação individual.

Art. 17 — A avaliação de desempenho,
quanto ao mérito, é irrecorrível.

Art. 18 — A avaliação, em grupo ou indi-
vidual, realizar-se-á de 12 (doze) em 12 (doze)
meses, devendo representar o resultado do de-
sempenho da unidade ou do servidor no de-
curso desse período.

Parágrafo único — A avaliação, em grupo
e individual, efetivar*se-á no decorrer dos me-
ses de maio, junho e julho, devendo estar con-
cluída até o dia 31 de julho.

Art. 19 — Caberá a avaliação em grupo:
— Aos Ministros de Estado ou dtrigen-

tes de órgãos integrantes da Presidência da Re-
pública, de órgãos autônomos e de autarquias
federais, em relação às unidades que lhes fo-
rem diretamente subordinadas; e

II — aos dirigentes e chefes das demais
unidades que possuam subunidades diretamente
subordinadas.

Art. 20 — Caberá a avaliação Individual
aos chefes ou dirigentes de unidades que pos-
suam servidores diretamente subordinados.

Art. 21 — Serão objeto de avaliação todos
os servidores estatutários * regidos pela legis-
lação trabalhista, incluídos nas categorias fun-
cionals integrantes do quadro a da tabela per-
manentes de cada Ministério, órgão integrante
da Presidência da República, órgão autônomo e
autarquia federal.

Parágrafo Único — Para os efeitos deste Ar
tigo, os servidores serão relacionados nos tiês
grupamentos seguintes:

a) — Ocupantes de cargos ou funções inte-
grantes dos grupos direção e assessoramento su-
periores e direção e assistência intermediárias, •
de funções de assessoramento superior (FAS), de
que trata o Capítulo IV do Titulo XI do Decreto-
Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n9 900, de 29 de
setembro de 1969.

b) — Ocupantes de cargos efetivos *• em-
pregos permanentes de nível superior, e

c) — Ocupantes dos demais cargos efetivos
e empregos permanentes.

Art. 22 — A avaliação de desempenho será
representada pelos conceitos c correspondentes
pontos, abaixo especificados:

I - Muito bom (MB) - 7 (sete) pontos.
II — Bom (B) — 4 (quatro) pontos.

III — Regular (R) — 1 (um) ponto.
Art. 23 — 0 intesrtício a que ficará sujei-

to o servidor, em decorrência do conceito obtido
na avaliação de desempenho, será de:

1 — 18 (dezoito) meses, para o conceito B.
11 — 12 (doze) meses, para o conceito MB, •

III — 36 (trinta e seis) meses, para o con-
ceito R.

Parágrafo 19 — Os períodos de interstício,
estabelecidos neste Artigo, serão confirmados,
reduzidos ou aumentados da seguinte forme:

a) — O conceito B, obtido imediatamente
após outro conceito B, confirmará o intersticio
de 18 (dezoito) meses decorrentes da avaliação
anterior.

b) — O conceito R, obtido imediatamente
após outro conceito R, confirmará o interstício
de 36 (trinta e seis) meses referentes k ava'ia
ção anterior.

c) — O conceito MB ou B, obtido imedia-
lamente após o conceito R, reduzirá o interstí-
e»8 de 36 (trinta e seis) meses, a este corretoon-
dente, para 24 (vinle e quatro) e 30 (trinta)
meses, respectivamente.

d) — O conceito R, obtido imediatamente
após o conceito B; aumentará o interstício de 18
[dezoito) masfs, a este correspondente, para 30
(trinta) meses, e

e) — O conceito R, obtido imediatamente
após o conceito MB, aumentará o interstício de
12 (doze) meses, a este correspondente, par- 24
(vinte e quatro) meses.

Parágrafo 29 — As confirmações, aumentos
e reduções dos períodos de interstício, previstos
no Parágrafo anterior, somente poderão resultar,
no máximo, de duas avaliações subsequentes.

Parágrafo 39 — Nos casos de confirmação,
redução e aumento do interstício, a que se re-
ferem as alíneas do Parágrafo 19 deste Artigo,
o conceito R, B, ou MB, obtido na avaliação sub-
sequente, não acarretará a fixação de novo in-
lerstício a ser cumprido.

Ari. 24 - Para efeito da avaliação em gru-
po, os Ministros de Estado e dirigentes de órgãos
Integrantes da Presidência da República, de ór-
gãos autônomos ou de autarquias federnis dis-
Iribuirão, entre as unidades que lhes eslivnrcm
diretamente subordinadas e em função do res-
pectivo desempenho, as cotas referentes aos con-
ceilos especificados no Artigo 22 desle Decrelo.

Parágrafo Io - As cotas de que trata este
Artigo serão retiradas dos quantitativos qiobais
resultantes da incidência dos percentuais, abei-
xo indicados, sobre o número de servicfoios in-
legranles de cada um dos grupamentos mencio-

nados nas Alíneas B e C do Parágrafo Único do
Artigo 21 deste Decreto:

«) — 20% (vinte por cento) para o conceito
MB,

b) — 70% (setenta por cento), para ofoV
ceito B,

c) — 10% (dez por cento) para o conceito
R.

Parágrafo 2.° — Os dirigentes e chefes
de unidades, que possuam subunidades direta-
mente subordinadas, distribuirão, entre estas
e em função do resultado do desempenho
de cada uma, as cotas que lhes forem dis-
tribuídas, pelo Ministério de Estado ou oli ri-
gente, na forma do "caput" deste Artigo.

Parágrafo 3.» — Nas hipóteses deste Arti-
go, se existir servidor subordinado a respon-
sável por avaliação em grupo, o respectivo
desempenho será objeto de avaliação individual
pela mesma autoridade, dentro das colas des-
tinadas à unidade.

Parágrafo 4.° — Os percentuais estabe-
lecidos neste Artigo, bem assim a distribui-
çáo das cotas às unidades administrativas, In-
cidirão sobre o contingente de servidores em
efetivo exercício no órgão, no primeiro dia
do mês de maio, não sendo considerados
para esse efeito:

a) os servidores afastados para o excr.
cicio de cargo ou função integrantes dos gru-
pos direção e assessoramento superiores e
direção e assistência intermediárias ou da
função de assessoramento superior (FAS), no
mesmo ou em outro órgão ou entidade,

b) os servidores requisitados pelos ór-
gãos enumerados no Artigo 30 deste decreto,
e

c) os servidores que não serão avaliados,
inclusive os afastados por uma da formas pre-
vistas no Artigo 7." deste Decreto.

Parágrafo 5.° — O cálculo dos pencentuais
fixados neste Artigo começará pelos referentes
aos conceitos MB e R, devendo ser as frações,
porventura resultantes:

a) desprezadas, se inferiores a ,0,5 (cinco
décimos) as quais reverterão para o conceito B,
e

b) aproximadas para maior, se iguais ou
superiores a 0,5 (cinco décimos), caso em que
a diferenças serão deduzidas do conceito B.

Art. 25 — Para efeito da avaliação indi-
vidual, os dirigentes e chefes aplicarão aos ser-
vidores, que lhes são imediatamente subordina-
dos e em função do respectivo desempenho fun-
cional, os conceitos previstos no Art. 22 deste
Decreto, de acordo com as cotas que receberem
de seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único — A critério do dirigente
ou chefe, poderá ser aplicado o conecito MB a
um número menor e o conceito R a um nume-
ro maior de servidores, do que o relativo is
correspondentes cotas distribuídas a respectiva
unidade.

Art. 26 — Os servidores nomeados, admiti-
dos, redistribuídos, transferidos ou movimenta-
dos a pedido, ou, ainda, os que obtiverem ai-
censão funcional serão avaliados:

— na primeira avaliação qua ocorrer após
a data do exercício ne nova situação, s» esta
se verificar até 6 (seis) meses antes da época
da referida avaliação, a

II — na segunda avaliação que sa verificar
após a data do exercício, se este ocorrer a menos
de 6 (seis) meses da primeira avaliação a rea-
lizar-se após a mesma data.

Art. 27 — A avaliação de desempenho dos
ocupantes de cargos ou funções integrantes dos
grupos direção • assessoramento superiores t
direção e assistência Intermediárias • de fun-
ções de assessoramento superior (FAS) far-se-á,
exclusivamente, em função das cotas, que lhes
forem especificamente destinadas pelas autorida-
des competentes, e do desempenho da respectl-
va unidade administrativa, não se lhes aplican-
do os percentuais estabelecidos no parágrafo1.° do Artigo 24 deste Decreto.

Parágrafo 19 _ No caso de servidores re-
quisilâdos para o desempenho de cargo ou
função integrante dos grupos direção e asses-
soramento superiores e direção e assistência
intermediárias ou de funções de assessoramen-
to superior (FAS), a avaliação obtida, no órgão
requisitante, em decorrência do critério esta-
belecido neste Artigo, servirá de base à pro-
gressão funcional ou ao aumento por mérito no
órgão de origem.

Parágrafo 29 - Somente serão avaliados
os ocupantes de cargo ou função do grupo di-
reção e assessoramento superiores ou de fun-
ções de assessoramento superior (FAS) que fo-
rem titulares de cargo efetivo ou emprego per-
manente, integrante do Plano de Classificação
do Cargos de que trata a Lei n9 5.645, de 1970.

Art. 28 — Nos casos em que, depois de
decorridos 6 (seis) meses do período referente
à avaliação, ocorrer movimentação que resulte
na subordinação imediata a outro chefe, o
servidor será avaliado:

— Pelo chefe que se afastou ou, na im-
possibilidade, pelo respectivo substituto.

II — Pelo chefe a que estava subordinado
i data em que foi movimentado para outra uni-
dade.

Parágrafo 19 — A avaliação prevista neste
Artigo será feita com base na aplicação dos
percentuais especificados no parágrafo 19 do
Artigo 24 deste Decreto, incidentes sobre o
número de servidores que se encontrem, no
momento da movimentação, em efetivo exer-
cício na unidade em que se verificou o de-
sempenho do servidor, devendo ser entregue
ao novo chefe:

a) Pelo que se afasta, ou seu substituto,
na hipótese do item I ou,

b) Pelo chefe a que estava subordinado
o servidor, na hipótese do item II.

Parágrafo 2.° — Verificada a impossibilida-
de de serem aplicadas as normas constantes dos
itens I e II e do parágrafo 1.° deste Artigo, re-
petir-se-á a última avaliação obtida pelo servi-
dor, antes da movimentação.

Parágrafo 3.° — Nos casos de que trata esta
Artigo, o conceito atribuído ao servidor não
será computado na distribuição das cotas que
forem destinadas à unidade administrativa em
que estiver em exercício na época normal da
avaliação.

Art. 29 — Não será avaliado o servidor que,
no primeiro dia do mês de maio, estiver afãs-
tado do exercício do cargo ou do emprego por
período igual ou superior a 6 (seis) meses, por
formas não relacionadas no Artigo 7." deste De-
creto.

Parágrafo 1." — Na hipótese deste Artigo,
será atribuído ao servidor o conceito B( que
irá servindo de base à fixação do respectivo
interstício, observado o disposto no parágrafo
1.° do Artigo 7.° e nos parágrafos do Artigo 23,
deste Decreto.

Parágrafo 2." — Se o período de afasta-
mento for inferior a 6 (seis) meses, o servidor
será normalmente avaliado, exceto nas hipótese*
previstas no Artjgo 7.° deste Decreto.

Art. 30 — Os servidores requisitados pela
Presidência da República, pelo Serviço Nacional
de Informações, pela Secrotarla-Geral do Conse-
lho de Segurança Nacional e pela Secretaria de

.Planejamento da Presidência da República serão
avaliados pelo órgão requisitante.

Parágrafo 1.» — Na hipótese deste Artigo, o
resultado da avaliação será considerado para
efeito da progressão funcional e do aumento por
mérito do servidor, no órgão de origem.

Parágrafo 2.° — Na distribuição das cotas
referentes aos conceitos, os percentuais estabe-
lecidos no parágrafo 1.° do Artigo 24 deste De-
creto incidirão sobre o total de servidores re-
quisitados de órgãos da administração federal
direta e autarquias federais, observado o dispôs-
to nas alíneas b e c do parágrafo único do Ar-
tigo 21 deste Decrelo.

CAPITULO III
Da Progressão Funcional

Art. 31 — Para efeito da progressão fun-
cional, a estrutura das categorias funcionais,
com vistas a fixação da lotação das respectivas
classes, passará a constituir-se da seguinte for-
ma:

— Nas categorias compostas de 3 (três)
classes:

Classe especial — 10% (dez por cento);
classe "B" — 35% (trinta e cinco por conto);
classe "A" — 55% (cinqüenta e cinco por cento).

II — Nas categorias compostas de 4 (quatro)
classes:

Classe especial — 10% (dez por cento);
classe "C" — 20% (vinte por cento); classe
"B'' - 30% (trinta por cento); classe "A" —
40% (quarenta por cento).

III — Nas categorias compostas de 5 (cinco)
classes:

Classe especial — 5% (cinco por cento);
classe "D" - 10% (dez por cento); classe "C"

15% (quinze por cento); classe '"B" — 30%
(trinta por cento); classe "A" — 40% (quarenta
por cento).

N — Nas categorias do grupo-pesquisa
científica e tecnológica:

Classe especial — 5% (cinco por cento); pes-
quisador — 10% (dez por cento); pesquisador
associado "B" — 15% (quinze por cento); pes-
quisador associado "A" — 20% (vinte por
cento); pesquisador assistente "B" — 20% (vin-
te por cento); pesquisador assistente "A" —
30% (trinta por cento).

— Nas categorias do grupo-artesanato:
Classe especial — 5% (cinco por cento);

mestre — 10% (dez por cento); contramestre
15% (quinze por cento); artífice especializa-

do — 30% (trinta por cento); artífice — 40%
(quarenta por cento).

VI — Nas categorias que não possuem cias-
se especial:

classe "C" — 20% (vinte por cento),
classe "B" — 30% (trinta por cento),
classe "A" — 50% (cinqüenta por cento).

Parágrafo 1.° — Os percentuais especifica-
dos neste Artigo incidirão sobre a lotação gio-
bal fixada para a categoria funcional, conside-
rando-se, para esse efeito, englobados o quadro
e a tabela permanentes de cada Ministério, órgão
integrante da Presidência da República, órgão
autônomo ou autarquia federal.

Parágrafo 2." — O cálculo dos percentuais
estabelecidos neste Artigo começará, sempre,
pela classe inicial, seguindo-se as demais e des-
prezando-se as frações, que, somadas, serão
acrescidas à lotação da classe inicial.

Parágrafo 3.° — Nos casos em que a lota-
ção global da categoria insuficiente para com-
por a lotação das respectivas classes, na forma
prevista neste Artigo, os correspondentes per-
centuais serão considerados como limites má-
ximos.

Parágrafo 4.° — Nas categorias funcionais
constituídas de classes que abraniam áreas de
atribuições específicas, os percentuais estabele-
cidos neste Artigo somente serão considerados
na fixação da lotação das classes que não en-
volvam atividades de apoio operacional.

Parágrafo 5.° — Qualquer alteração na lo-
tação global das categorias funcionais somente
poderá ser considerada, para efeito da refor-
mulação dos quantitativos de cada classe, no
exercício subsequente àquele e em que ocorrer,
observada, em qualquer caso, a existência de re-
cursos orçamentários suficientes e adequados.

Parágrafo 5.° — As vagas resultantes de
aposentadoria, ocorridas após 13 de fevereiro de
1976, serão deduzidas da lotação global da ca-
tegoria funcional em que se verificarem, para
efeito da aplicação dos percentuais estabelecidos
neste Artigo.

Parágrafo 6.8 — Os órgãos de pessoal enca-
aninharão ao .DASP, a 1.° de junho e a 1." de
dezembro de cada ano, para os necessários re-
gistros, a nova lotação, por classes, das catego-
rias funcionais, decorrente da aplicação do dis-
posto no parágrafo anterior,

Parágrafo 7.° - O disposto nos Parágrafos
5." e 6.°- deste Artigo não se aplica às categorias
funcionais integrantes dos grupos Político F«-
deral, Código PF-500, e tributação, arrecadação •
fiscalização, Código TAF-600.

Art. 32 — A progressão funcional recairá
no servidor que, estando colocado na última re-
feréncia da respectiva classe e satisfazendo os
demais requisitos estabelecidos neste Decreto,
obtiver o maior número de pontos nas 5 (cinco)
últimas avaliações de desempenho, ressalvado o
disposto no Artigo 47 deste Decreto.

Parágrafo 1.° — havendo empate, terá pre-
feréncia, sucessivamente:

1-° — o que tiver obtido maior número
de pontos em cada uma das avaliações que ime-
diatamente antecederam as 5 (cinco) últimas,

2.° — o que ingressou há mais tempo no
serviço público federal,

3.° — o que ingressou há mais tempo no
serviço público,

4." — o mais idoso.

Parágrafo 2.° - Para a apuração do se-
gundo e terceiro critérios do desempate previs-
tos no parágrafo anterior, será considerado o
tempo em que o servidor se encontra vinculado
ao serviço público federal e ao serviço público,
respectivamente, desde as datas da nomeação
ou admissão, sem qualquer dedfçãò 'ria 

conta-
gem.

Art. 33 — Para efeito de progressão funcio-
nal, verifica-se a vaga originária na data:

— do falecimento do servidor,
II — da publicação do ato que transferir o

funcionário ou movimentar o empregado,
III — da publicação do ato que exonerar ou

demilir o funcionário,
IV — da rescisão do contrato de trabalho,

— da vigência do ato de progressão ou
ascensão funcionais.

Parágrafo 1.° — Veriíicada vaga originária
em uma categoria funcional, serão consideradas
abertas, na mesma data, todas as correntes de
seu preenchimento.

Parágrafo 2.° — Para efeito de progressão
funcional, as vagas existentes, ou que venham
a ocorrer, bem assim os vagos previstos na lo-
tação das classes intermediárias, finais ou espe-
ciais, das categorias funcionais serão considera-
dos, indistintamente, no quadro ou tabela per-
manente de cada Ministério, órgão integrante da
Presidência da República, órgão autônomo ou
autarquia federal, conforme o regime jurídico
do servidor que tiver direito à progressão.

Art. 34 — 0 servidor que fizer jus à pro*
gressão funcional será elevado à classe imedia-
tamente superior àquela a que pertence, na res-
pectiva categoria, por uma das seguintes for-
mas:

— ocupando vaga, originária ou decorren-
te, existente na classe para a qual ocorrer a
progressão, ou

II — levando, para a nova classe, na con-
formidade do disposto no Artigo 7,° do Deere-
to-Lei n.° 1.525, de 28 de fevereiro de 1977
o respectivo cargo ou emprego, observado o li-
mite da lotação da classe, fixada na forma do
Arligo 31 deste Decreto.

Parágrafo 1.° — O servidor será localizado
na referência inicial da classe a que passar •
pertencer em decorrência da progressão.

Parágrafo 2.° — Na hipótese prevista no
item I deste Arligo, considerar-se-á a vaga
ocorrida quer no quadro quer na tabela per-
manente, a qual será ocupada pelo servidor que
fizer jus à progressão funcional, independente
do respectivo regime jurídico.

Parágrafo .3.° — Nas hipóteses em que, por
conveniência da administração, a lotação global
da categoria for insuficiente para compor a es-
trutura prevista no Artigo 31 deste Decreto, os
cargos ou empregos que, por efeito da pro-
gressão funcional dos respectivos ocupantes, ti-
verem passado a integrar a classe especial, rever-
terão, quando vagarem, à classe inicial.

Artigo 49 — A aplicação da hipótese previs-
ta no Item II deste Artigo dependerá da com-
provação de existência de recursos orçamenta-
rios próprios para atender a despesa decorren-
te da progressão funcional.

Artigo 35 — A progressão funcional, em
categorias constituídas de classes que abranjam
áreas de atividades específicas, somente poderá
recair em servidor ocupante de cargo ou empre-
go que envolva a correspondente especialidade.

Artigo 36 — Constituem requisitos ,jara a
progressão funcional, além do interstício:

— Escolaridade e formação especializada
exigidas nas especificações da respectiva catego-
ria funcional, para o desempenho das atribuí-
ções da classe a. que concorre o servidor, res-
salvados os casos previstos no Parágrafo 19 des-
te Artigo.

II — Habilitação em curso de treinamento
que vise, objetivamente, a propiciar ao servidor
a necessária qualificação para o desempenho das
atribuições inerentes a classe a que concorre.

Parágrafo 19 — O requisito de escolarida-
de, para efeito da progressão funcional, não será
exigido dos servidores integrantes das catego-
rias funcionais dos grupos artesanato, serviços
auxiliares, outras atividades de nível médio e
serviços de transporte oficial e portaria, exceto
em relação a categoria cujas atividades corres-
pondam a profissões regulamentadas.

Parágrafo 29 — O requisto de doutorado
ou mestrado, para efeito de progressão funcio-
nal, somente será exigido dos servidores con-
correntes, respectivamente, às classes de pesqui-
sador associado A e pesquisador assistente B, in*
tegrantes das categorias funcionais do grupo
pesquisa científica e tecnológica.

Parágrafo 39 — As demais característcis do
treinamento a que se refere o Item II deste Ar-
tigo, bem assim a previsão de outros cursos de
adequação funcional, serão estabelecidas em ms-
trução normativa baixada pelo Departamento Ad-
ministrativo do Serviço Público (DASP).

CAPITULO IV
Do Aumento por Mérito

Art. 37 — Observadas as épocas próprias,
estabelecidas nos Artigos 10 e 11 deste Deere-
to, o aumento por mérito será concedido auto-
maticamente a cada servidor que tiver completa-
do o intersticio a que ficou sujeito, em decor-
rência da avaliação de desempenho.

Art. 38 — Os efeitos financeiros do aumen-
to por mérito, bem assim os demais requisitos
necessários à sua obtenção, inclusive intersticio,
são os previstos para a progressão funcional nos
capítulos I e II deste Decreto.

CAPÍTULO V
Das Disposições Especiais

Art. 39 — O disposto neste Regulamento
não se aplica aos servidores integrantes dos gru-
pos diplomacia (D-300) e magistério (M-400 ou
LT-M-400), devendo a respectiva progressão fun-
cional obedecer à regulamentação especifica.

Art. 40 — Para os efeitos deste Regulamen-
to, somente será exigido o requisito de expe-
riência profissional para a progressão funcional
dos integrantes das categorias do grupo-seguran-
ça e informações (LT-SI-1400) e na forma previs-
ta no parágrafo único do Artigo 99 do Decreto
n9 75 639, de 22 de abril de 1975.

Art. 41 — Em relação aos servidores que
integrarem a categoria de sanitarista, do grupo
saúde pública (SP-1700 ou LT-SP-1700), a pro-
gressão funcional acarretará mudança de sede do
exercicio, na conformidade do que estabelece o
parágrafo 19 do Artigo 99 do Decrelo n9 79 456,

¦ de 30 de março de 1977.

Parágrafo único — No cômputo do inters-
ticio para progressão funcional e aumento por
mérito dos servidores que pertencerem ao gru-
po de que trata este Artigo, deverá ser observa-
do o disposto no parágrafo 29 do Artigo 99
do Decreto n9 79 456, de 1977.

Art. 42 — Em casos especiais, expressamen-
te indicados nos decretos de estruturação dos

grupos Policia Federal (PF-500), artesanato (Art.
700 ou LT-Art.-700), serviços auxiliares (SA-800
ou LT-SA-800), serviços de transporte oficial a
portaria (TP-1200 ou LT-TP-1200) e defesa aérea
e controle do tráfego aéreo (LT-DACTA-1300),
poderá ocorrer progressão funcional de uma pa-
ra outra categoria, dentro do mesmo grupo.

Parágrafo único — Na hipótese deste Arti-
go, a progressão funcional, além dos requisitos
estabelecidos nos dispositivos próprios dos decre-
tos do estruturação dos referidos grupos, depen-
dera da habilitação do servidor om processo se-
letivo especifico, aplicando-se, no que couber, as
normas rogulamcnlarcs referentes à ascensão
funcional.

Art. 43 — 0 servidor afastado do exercício
do cargo ou emprego, para o desempenho de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal,
não será avaliado, processando-se a respectiva
progressão funcional ou o aumento por mérito
com base no critério de antigüidade, caractori-
zada polo decurso do intersticio básico de 18
(dezoito) meses.

CAPITULO vi
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 44 — Os efeitos financeiros dos primei-
ros aumentos por mérito e progressões funcio-
nais, realizados no âmbito de cada Ministério,
órgão integranle da Presidência da República,
órgão autônomo ou autarquia federal, vigoram
a partir do 19 de outubro de 1977.

Art. 45 — Somente farão jus à progressão
funcional ou ao aumento por mérito, a partir
da data estabelecida no Artigo anterior e inde-
pendentemente da observância de intersticio e
de treinamento, os servidores que obtiverem a
conceito MB na avaliação realizada na conformi-
dade do disposto no Capitulo II doste Regula-
menlo, observado o disposto na parágrafo 29
deste Artigo.

Parágrafo 19 _ Para os efeitos desle Ar-
tigo, a primeira avaliação de desempenho far--se-á no prazo de até 60 (sessenta) dias, con-
tado da publicação das normas previstas no
Artigo 53, e tomará por base a situação exis-
tente na data em que for publicado este De-
creto.

Parágrafo 29 - A avaliação de desempe-
nho de que trata o parágrafo anterior, em re-
lação aos servidores que nela não obtiverem o
conceito MB, não surtirá qualquer efeito, não 

'

tendo aplicados, no caso, os conceitos B e R.
Art. 46 — A segunda avaliação de desem-

penho, em grupo e individual, ocorrerá nos
meses de maio, junho e julho de 1978, qua
constituirão os marcos para o início da se-
quência decorrente da aplicação do disposto no
Artigo 18, e seu parágrafo único, deste De-
creto.

Parágrafo único — A contagem do inters-
tício a que ficar sujeito o servidor, em decor-
rência do conceilo obtido na avaliação de que
trata esse Artigo, tem início em 19 de maio
de 1977.

Art. 47 — Até que se complete o número
de avaliações de desempenho estabelecido no
Artigo 32 deste Decreto, o servidor concorrera
à progressão funcional com o total de pontos
obtidos nas avaliações já realizadas, não lendo
considerada, para esse efeito, a avaliação da
que trata o parágrafo 19 do Artigo 45.

Parágrafo único — Na hipótese desse Ar-
tigo, não será aplicado o primeiro critério de
desempate previsto no parágrafo 19 do Artigo
32 deste Decreto.

Art. 48 — 0 servidor que, por efeito do In-
clusão no novo Plano de Classificação de car-
gos, foi localizado na última referência da res-
pectiva classe concorrerá à progressão, ainda que
a atual lotação da classe imediatamente superior
exceda o número de fixos resultantes da aplica-
ção do disposto no Artigo 31 deste Decreto.

Parágrafo único — Na hipótese doste Ar-
tigo, q cargo ou emprego do servidor ficará
como excedente na nova classe.

Art. 49 — Os servidores que, à data da
publicação deste Decreto, ainda não tiverem
sido incluídos nas categorias funcionais a que
fazem justo e a que concorrem originariamente
serão normalmente avaliados, como se já tivesse
ocorrido a respectiva inclusão no novo Plano de
Classificação de Cargos.

Parágrafo Único — Na hipótese deste Arti-
go, o ato que conceder a progressão funcio-
nal ou o aumento por mérito somente poderá
ser baixado após a publicação do Decreto que
incluir no novo plano, mediante transposição
ou transformação, o cargo ou emprego ocupado
pelo servidor, devendo, entretanto, ser observa-
do o disposto nos Artigrfl 44, 45, 46, 47 e 48
deste Decreto.

Art. 50 — Os servidores que, no período
compreendido entre 19 de maio de 1977 e a
data da publicação deste Decreto, foram no-
meados, admitidos, transferidos ou movimen-
tados a pedido, redistribuídos, ou, ainda, tive-
ram seus cargos ou empregos incluídos em ca-
tegoria funcional diversa daquela a que deve-
riam concorrer originariamente, somente serão
incluídos na avaliação de desempenho a ser
realizada em maio, junho e julho de 1978.

Parágrafo Único — Nos casos previstos nes-
te Artigo, a contagem do interstício a que fl-
car sujeito o servidor terá início a partir de
19 de novembro de 1977.

Art. 51 — Enquanto não forem formal-
mente estruturados os cursos de treinamento
ou adequação funcional, previstos no Artigo 36,
Item II e Parágrafo 39, deste Decreto, a quali-
ficação de recursos humanos, para efeito de
progressão funcional, far-se-á mediante proces-
so sumário, de acordo com os critérios fixa-
dos em instrução normativa do DASP.

Art. 52 — Para efeito de inclusão de ser-
vidores, mediante transposição ou transforma-
ção dos respectivos cargos ou empregos, no
novo Plano de Classificação de Cargos, conti-
nuarão a ser aplicados os percentuais de lota-
ção estabelecidos no Artigo 69 do Decreto n9
74.448, de 22 de agosto de 1974.

Art. 53 — 0 DASP baixará normas refe-
rentes às rotinas a serem observadas no pro-
cessamento da progressão funcional e do au-
mento por mérito, inclusive no que diz res-
peito à avaliação de desempenho, bem assim
para resolver os casos omissos.

Art. 54 — Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições cm contrário."
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Diálogo em Extinção
Enquanto dialoga cm termos genéricos o

Senador Petrônio Portella, prepara-se o Gover-
no para mais um monólogo: a extinção da le-
gemia para as eleições à Câmara e às Assembléias
em 1978. Siitilmente. a proposta vem nascendo
dentro da Arena e há fundados motivos para se
acreditar que muitos sejam seus seguidores.

É esta, portanto, a primeira reforma poli-
tiea que se oferece ao país. Trata-se de uma rc-
forma parcial na essência, antidemocrática no
caráter, aiilicoiistitueional na intenção e grotes-
ca na forma.

É parcial na essência porque serve sobrem-
do para liquidar o potencial oposicionista dos
grandes centros urbanos. Isso porque, sem a le-
genda, os candidatos de grande votação nas Ca-
pitais deixam de repassar seus votos aos com-
panbeiros dê Partido. Beneficia-se o político de
votação média, de campanha contada.

fi antidemocrática no caráter porque de-
pois das reformas de abril, que renegaram os
resultados eleitorais de 1974, tirando à Oposi-
ção o direito legítimo de acesso aos Governos es-
laduais onde tem maioria na Assembléia e a as-
piração à maioria no Senado, retira-se agora a
sua própria capacidade de competir para alcan-
car maioria na Câmara.

É anticonstitucional na intenção porque
mais uma vez se pretende mudar a lei do país
para atender a um desejo que, além de casuísti-
co, ofende o próprio princípio da representação
política. Pela Carta, mesmo depois das reformas
de abril, há dois Partidos e aos dois é dada a
mesma moldura de competição. Com essa nova
idéia, retira-se mais uma parcela da possibilida-
de de ser o MDB um Partido com feições origi-
nais e, portanto, diferente da Arena com seus
desagradáveis contornos.

_ grotesca na forma porque, enquanto o
Senador Petrônio Portella circula pelos arrabal-
des da sociedade civil em nome de um diálogo
que se pretende honesto, maquina-se mais uma
arbitrariedade cuja principal característica é a
unilatcralidadc de intenções.

A supressão do voto de legenda obriga, de
saída, à honesta extinção dos dois Partidos. Obri-
ga também ao reconhecimento de que se preten-
de caminhar para o voto distrital, o que não é,
em si, um mal. Apesar disso, a providência vem
sendo anunciada mais uma vez através de unia
linguagem rebuscada, oca, que vocaliza simples-
mente um aspecto de farsa adquirido pela poli-
tiea nacional.

Que se chamem as coisas pelo nome. O Se-
nador indireto, por exemplo, é uma maneira di-
reta de impedir que o eleitor manifeste sua pre-
ferência pelos eandidatos do MDB. As eleições
indiretas são urna forma direta de o Presidente
da República nomear os Governadores através
de um processo ideologicamente unitário. A
eleição parlamentar sem legenda favorece a ca-
paeidade dos Governadores de distribuírem cur-
rais e elegerem candidatos de votação sabida-
mente medíocre.

Se as reformas institucionais que vêm sen-
do sussurradas em diálogos fechados e em salas
poderosas são talhadas nessa matriz, é o caso de
se repetir o raciocínio feito pelo país em abril:
mal como está, pior com reformas.

O Governo, de cujas boas intenções não se
pode duvidar, pode ler motivos para não reve-
lar imediatamente o que deseja fazer. Nada o
impede, porém, em nome do bom senso, de
anunciar o que não quer. Sc á idéia de acabar
com a legenda não é dele nem de seu agrado,
que o diga.

Explicação Devida
O Ministro do Planejamento ainda não con-

seguiu se explicar sobre quanto crescerá, em ter-
mos reais, o investimento das empresas estatais,
em 1978. Diz o Ministro Reis Velloso que os
investimentos no ano que vem serão de CrS 238
bilhões. E que, em face da preocupação gover-
namental de provocar um crescimento apenas
moderado da economia, isso significa urna ex-
pansão de apenas 35% sobre o ano de 1977.

Sc os gastos previstos para 1977 eram de
Cr$ 160 bilhões, está previsto, na verdade, um
crescimento de 48% para o ano que vem. Mas,
pondera o Ministro que não se pode levar cm
conta a previsão de Cr$ 160 bilhões para os gas-
tos de 1977, porque foram alterados. Ou melhor,
as empresas estatais estouraram a previsão.

Sc o Ministro diz que os investimentos au-
mentarão 35% em 78, em relação a 77, e que o
volume de gastos cm 78 será de Cr$ 238 bilhões,
então pode-se concluir que as empresas estatais,
em 1977. na verdade, gastaram Cr$ 181 bilhões
e não Cr$ 160 bilhões como previsto e anuncia-
do. Logo, os gastos este ano serão 13% superio-
res ao que estava previsto e autorizado.

A primeira lacuna, e grave, nas exposições
ministeriais, portanto, foi não enunciar, clara-
mente, que as previsões de 1977 estouraram
13%. 0 que, evidentemente, colide com os pro-
pósitos moderados de quem planeja uma econo-
mia que pretende desaquecer-se.

A segunda lacuna, igualmente grave, nas
exposições do Ministro é não informar qual sua
previsão para a taxa inflacionária de 78. Sem
esse dado, a informação de que o crescimento
das despesas das empresas será de 35% não sig-
nifica absolutamente nada.

Sc, por exemplo, o Ministro do Planeja-

mento está partindo da premissa de que a in-
fiação em 1978 será levemente inferior à deste
ano, e estacionará em torno dos 35%, conclui-
se que os gastos das empresas públicas não crês-
cerão em termos reais. Mas também não estão
colaborando para desaquecer a economia — e
derrubar a inflação. Pois, se estivessem, deve-
riam ter um crescimento inferior a 35%. Se,
porém, ò Ministro do Planejamento confia no
desempenho do Ministro da Fazenda e admite
que a inflação, em 1978, fique por volta dos
25%, então os gastos das empresas estatais deve-
rão ter um crescimento real de uns 10% — o que
também é inadmissível, segundo a política de
crescimento moderado.

No preciso momento em que o Ministro da
Fazenda submete a economia a mais um round
de contenção de crédito, através do aumento do
compulsório dos bancos, as ambigüidades e as
imprecisões da política do Ministério do Planeja,
mento para as empresas estatais são deploráveis.
Como é deletéria a ausência de vigilância seve-
ra, que impeça um estouro de 13% no orça-
mento previsto para as despesas das empresas
estatais em 1977.

No momento em que as perspectivas do ba-
lanço de pagamentos deixam de ser roscas e a
luta contra a inflação é reforçada com um novo
lance truculento — como o aumento do com-
pulsório dos bancos — a frouxidão com que é
controlada a empresa estatal, ao mesmo tempo
em que a empresa privada é submetida a um
novo squeeze, só tem um resultado: o reforço
no processo de estatização.

E é por isso que se deve cobrar do Minis-
tro do Planejamento informações precisas e
completas.

Tentação de Pobre
Melhor inauguração não haveria, para o

Riocentro, do que sua informal entrada em
funcionamento ocorrida no último domingo pa-
ra dar guarida a um dos maiores, senão o maior,
Congresso Internacional de que entre nós. liou-
vc notícia. Incompleto, com deficiências eviden-
tes, arriscando toda a sorte de'reclamações e cri-
ticas, a verdade é que já foi possível seu fun-
ciónamento e que a cidade saiu engrandecida.
Pelo pavilhão cm si e pela dimensão que lhe
foi dada; por sua localização descentralizada;
pelas potencialidades de crescimento humano,
cultural e urbano que fomentará; por se tratar
de nova fonte de receita para o Município; pelo
incremento que significa para o desenvolvimen-
to turístico do Rio; e pela capacidade técnica
que evidenciou. Fazia falta, foi realizado, e já
está sendo utilizado. Ficou maior, o Rio. Ainda
bem.

Sem de qualquer modo diminuir o mérito
da obra, duas notícias surgem, todavia, simulta-
neamente para lançar certa perplexidade sobre
o acontecimento. Em primeiro lugar, a da res-
tauração do Pavilhão de São Cristóvão. Por mais
lógicas que sejam as razões apresentadas pelo
presidente- da Riotur, a verdade é que caímos
novamente na tentação do redundante, da obra
desnecessária, da descoordenação e do « vontade
no manejamento das verbas públicas. Viveu o
Rio, até agora, sem nenhum centro de feiras e

de convenções. No momento em que é inaugu-
rado "o maior da América do Sul" — na expres-
são da Secretaria Municipal de Turismo — logo
se afirma que já é insuficiente e que se deve
partir para o dispêndio de mais alguns milhões,
com a simples justificação de que, por existir, o
Centro de Jacarepaguá carece desde já de ou-
tro, "como opção". Opção que não poderá, em
todo o caso, ser total, já que a Riotur parece pro-
jetar a reserva para si própria de boa parte da
área a renovar e de outra ainda a construir. Ce
n'est pas sérieux, diriam os franceses... Não
parece, pelo menos, muito inteligente nem sen-
eato.

Sobretudo em momento — e é a segunda
das notícias — em que se revela à cidade aqui-
Io que há muito era sabido: que a situação fi-
nanceira do Rio, em 1978, será pior ainda do
que em 1975. Entre dívidas acumuladas e em-
préstimos ainda a contrair, atinge o passivo mu-
nicipal a confrangedora soma de quase Cr$ 4
bilhões. Quando, para conseguir um novo cm-
préstimo não tem, o Município, outra solução
que a de dar de garantia a mais ordinária de
suas receitas —¦ os impostos municipais — e a
seus edis, resta, pela lógica, pouco mais de um
ano de mandato, não adianta já falar de fusões
ou confusões: embora com o ativo enriquecido,
sempre linda e agora "bem maior", a cidade
está financeiramente falida.
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Cartas
Supletivo

Lamentavelmente o fato aqui
relatado é a verdade pura. Verda-
de comum todos os dias nos corre-
dores do Ensino Supletivo do nos-
so Estado, com mau atendimento
e desorganização constante. A mi-
nha história é longa e complexa.
Mas vou tentar encurtá-la da me-
lhor maneira possível, para uma
boa compreensão por parte dos lei-
tores deste Jornal. Em todos os lu-
gares em que estive, um fato foi
comum: mau atendimento, indife-
rença por parte dos que tratam o
aluno do Supletivo. Possuo alguns
nomes que anotei durante a minha
luta, mas acho que eles não mere-
cem divulgação. Seria uma publici-
dade favorável.

Espero com esta carta que ai-
guém me indique um modo de con-
seguir o meu intento, pois, do con-
trário, só na Justiça conseguirei
realizar o que almejo. O fato: a)
Em 1968, fiz (pelo antigo Madure-
za) no Colégio Pedro II as provas
de 2? graju; Português (com quês-
toes de Literatura) e Espanhol (vá-
lido como língua estrangeira, b)
Em 1976, já no regime atual do 2"
grau, eliminei as provas de Geo-
grafia, Educação Moral e Cívica.
O Em 1977, eliminei as matérias
restantes: Matemática, Ciências
Físicas e Biológicas e História. Por-
tanto, conclui em tempos diferen-
tes*(a Lei aceita Isso) as sete dis-
ciplinas exigidas para a obtenção
do diploma do 2' grau, nos exames
supletivos.

No dia 9/8/77, entrei na Secre-
taria de Educação e fiz um reque-
rimento, sob on' 6 749, para re-
ceber o diploma único de 2? grau.
Deram-me um prazo de dois me-
ses, isto é, a partir de 9 deste mês,
o meu certificado estaria à minha
disposição. Para minha surpresa,
no dia marcado, informaram-me
que eu teria de conseguir junto ao
Colégio Pedro II uma declaração
de que no ano de 1968 o programa
de Português incluía Literatu/a
Brasileira. Disse-lhes que eu já ha-
via solicitado, através de um pro-
cesso ao diretor do Pedro II, mas
este indeferira o meu pedido.

A Secretaria não aceitou os
ineus argumentos; eu não tinha
prova daquilo que estava afirman-
do para eles. Fui no mesmo dia
(10/10/77) ao Pedro II e, com mui-
ta dificuldade, consegui falar com
o diretor daquele estabelecimento.
Ele afirmou que não pideria for-
necer uma decIaTâTáôT uma prova
fiel daquilo que eu tinha certeza.
Voltei para casa humilhado e en-
vergonhado com tanta indiferença
e descortesia de pessoas ligadas à
Educação no nosso Brasil. Como
posso provar às pessoas do Suple-
tivo que na prova do Pedro II, em
1968, caiu perguntas de Literatura?
Que diferença faz? Consegui no
Ministério da Educação e Cultura
(completamente diferente o trata-
mento que dão às pessoas que lá pe-
dem Informação; tratam com cor-
tesla e paciência) um parecer da
conselheira Esther de Figueiredo
Ferraz, indicação n? 08/72, asse-
gurando direitos a todos os depen-
dentes até o ano de 1971. Por que
eu não me enquadro nessa situa-
ção, se o meu caso data de 1968?

Fiquei recentemente mais de
cinco horas (das 19h30m até lh
30m da madrugada) esperando
numa fila imensa para fazer ins-
crição com nv novo para outra pro-
va de Língua Portuguesa e Litera-
tura Brasileira, para os próximos
exames, que serão em novembro. O
problema fundamental é que entre
a prova; relação oficial dos apro-
vados, expedição do certificado
único, Inscrição na faculdade, não
haverá tempo suficiente. De qual-
quer forma tudo ficará pronto (se
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su passar em novembro? i em mar-
ço de 1978 e ai já passou a época da
faculdade que pretendo estudar. O
.uè fazer? A quem apelar? José
Maria Randeiro — Rio de Janeiro.

I

Defesa da ecologia
Somos uma entidade sem fins

lucrativos ou políticos, dedicada
única _ exclusivamente à proteção
da nossa natureza. Estamos acei-
tando sócios e nomeando delegados
regionais em todo o Brasil. Para is-
so, basta entrar em contato conos-
co, através de carta para a. Rua
Glauco Velasquez, n"> 271 — CEP
02553, São Paulo (SP). Todos aque-
les interessados na defesa da nossa
devastada ecologia devem se aliar
à nossa sociedade. Precisamos au-
mentar o número de associados,
para a fiscalização e divulgação de
nossas idéias em todo o pais. Socie-
dade Brasileira para Defesa da Fio-
ra e Fauna — Wanderley S. Silveira
— presidente — São Paulo (SP).

Prisão indevida
Condenado a quatro anos de

reclusão pela Ia. Vara Criminal da
Comarca de São João de Meriti, já
cumpri totalmente a minha pena.
Em 25/4/77, quase 60 dias com a
pena terminada, ainda me encontro
interno no IPHG (Instituto Penal
Hélio Gomes). Em fevereiro deste
ano o Diário Oficial publicou que
fui beneficiado pelo Decreto 78 800/
76. Assim, além do término da sen-
tença, ainda ganhei comutação da
pena de quatro anos. No entanto,
continuo preso: Passados 45 dias do
término da pena, procurei uma au-
diência com o diretor do estabele-
cimento penal. Disse-me que nada
podia fazer, pois a Desipe requisi-
tou-me da Ilha Grande com oficio
para aguardar liberdade no IPHG.
Dirigi-me ao Serviço Social da Ca-
sa. Nada também podiam fazer, sob
alegação de que o problema é ju-
rídico e não social. Na Jurídica ouvi
a seguinte resposta: "Nada pode-
mos fazer pois aqui só temos um
pedaço de papel com o seu nome.
É com a Desipe". Telefonei para lá.
Resposta: "Estamos em sindican-
cia." Que sindicância 56 dias depois
de cumpridos os quatro anos de pe-
na? Aproveitando a passagem do
Sr diretor pela porta de minha ce-
Ia, acompanhado de algumas pes-
soas. abordei-o e pedi que regula-
rizasse o nosso banho de. sol. Não
me deixou terminar. Chamou o Te-
nente, irritado com a minha reivin-
dicação perante as visitas, e man-
dou recolher-me à surda (local sujo
e infecto) onde me encontro, sob o
pretexto de que menti. Ele nada
podia fazer por mim, sabendo que
estou preso arbitrariamente, con-
trariando o Artigo 648, Inciso II, do
Código Penal, que diz: "Ninguém
poderá ficar preso mais tempo do
que determina a lei". Minha espe-
rança é que alguém tome conheci-
mento deste meu SOS e faça algu-
ma coisa por mim. Gerdal Moreira
Crã — Rio de Janeiro.

Rio—Brasília
...Viajo há seis anos para Bra-

silia, constantemente, e noto a de-
cadência da única empresa, a Ita-
pemirim. A Pensatur até parece
piada (...), como também a Brasilia
Imperial, já inexistente. Viajar 20
horas sem conforto (..'.), as paradas
são uma vergonha, sujeira e pre-cos extorsivos, até parece não ha-
ver fiscalização (...) J. Pacheco —
Rio de Janeiro.

Cidade Nova
Tenho duas propriedades na

Travessa Padregais, na Cidade No-
va, que já foram oferecidas a di-
versas entidades, para troca por

.V

apartamentos construídos. Tcori-
camente, não seria difícil resolver
o problema da Cidade Nova, sem
ônus para o Município e a curto
prazo. Com 70 lotes vagos, a qua-
tro apartamentos por andar, em
edifícios dé 45 andares, teríamos
12 mil 600 apartamentos. Qual a
construtora que recusaria esta tro-
ca dos imóveis por apartamentos?
Com os recursos do BNH, não ha-
veria desencaixe de numerário ou
empréstimos para pagar as desa-
propriações. Nem o orçamento da
Prefeitura nem os contribuintes fi-
cariam sacrificados. Aprendi na es-
cola que a reta é o caminho mais
curto entre dois pontos. Nilton
Carvalho da Silva — Rio de Ja-
neiro.

Empréstimos do IPERJ
Valho-me dessa coluna para

alertar o funcionalismo público es-
tadual contra o péssimo atendi-
mento na seção de empréstimos
simples do IPERJ. No dia 19 de
setembro, despesas pessoais obriga-
ram-me a solicitar o chamado em-
préstimo de emergência. Feito o
pedido, com a anexação do contra-
cheque do mês anterior, foi mar-
cada a data de 7 de outubro para
o recebimento. Como até dia 14
não tinha chegado a ordem de pa-
gamento no banco onde recebo os
vencimentos mensais, procurei a
seção de empréstimos e fui infor-
mado de .que o pedido teria de ser
refeito. Tentando argumentar no
sentido de o pedido ser considera-
do, recebi como resposta que "os
pagamentos estavam encerrados e
que eu poderia reclamar até com
o Governador do Estado". Falhas
humanas existem e são aceitas,
ainda que possam prejudicar ai-
guém num determinado momento.
Entretanto, após ter tido a préo-cupação de comparecer ao banco
para saber da confirmação do pe-dido, a agressividade gratuita do
chefe da seção chocou-me bastan-
te. Fernando Calôba — Rio de Ja-
neiro.

Atendimento no IASERJ
Como contribuinte do IASERJ,

mãe de quatro filhos e professora,acho-me no dever de alertar as
autoridades para o tipo de atendi-
mento administrativo desumano,
espezinhante dispensado a um pú-blico carente, na maior parte das
vezes sem forças para gritar con-
tra esse estado de calamidade pú-blica. O pessoal a ser atendido de-
ve pegar a ficha no horário de 10
horas. Ficha esta que serve ape-
nas para fomentar atritos ou au-
mentar contágios desnecessários,
pois na hora mesmo do doutor o
que vale é a ordem com que apare-
cem ou não os prontuários. Vi
acontecer isso aos montes (...). A
farmácia existe, não sem a buro-
cracia (burrocracla). Tentei obter
o remédio Aldomet 250, que, como
todos sabem, não pode deixar de
ser usado durante o tratamento
Mostrei a receita atualizada do
médico cardiologista particular. Fui
ao administrador para a mera for-
mulação protocolar: visar a recei-
ta. Quase tenho o segundo der-
rame. Credo! Depois de esperar
uma hora em pé, o Dr Mário des-
culpem-me os outros médicos, este
não deve ser doutor — avisou-me,
grosseiramente, que quem tem di-
nheiro para pagar cardiologista
que pague o remédio também. Vol-
tasse no dia seguinte para a con-
sulta. (...). Entrego o caso a quem
de competência. (.;.)• Maria José
de Figueiredo Ciríaco — Rio de Ja-
neiro.

Ai caria» doa Uitorei lerao publicadas
ió quando tiverem asiinatura, nomt templo
to t legível t endereço. Todoa titei dadoi
atrão dtvidam_nt_ varificadoi.

Niterói — Av. Amaral Peixoto, 116, talai
703/704 — Ed. Ribeiro Junqueira — Tel.:
722-1730. Administração: Tel.: 722-2510.

Curitiba — Rua Presidente Faria, 51 — Conj.
I 103/05 - Ed. Surugi. Tel.: 24-8783.

Port» Alegro — Av. Borges dt Medeiros,
915, 49 andar. Tel.: Redação: 21-8714. Setor
Comerciali 21-3547.

Rua Chile, 22, 1/ 1 602. Toi.:Salvador
3-3161.

Recife — Rua Sele ds Setembro, 42, 8? an-
dar. Telefone: 22-5793.

CORRESPONDENTES

Macapá, Bot Vistt, Porto Velho, Rio Brance,
Manauí, Belém, São Luís, Taresina, -rteleie,
Natal, João Ptstoa, Maceió, Aracaju, Cuiab-j,
Campo Grande, Vitória, Florianópolis, Gaia-
nia, Washington, Nova Iorque, Paris, lon-
dres, Reme, Moscou, Los Angeles, Tóquio,
Madri, Buenoa Air» t Bonn.

SERVIÇOS TELEGRÁF1COS
UPI, AP, AFP, ANSA, DPA, Reuters a EFi.

SERVIÇOS ESPECIAIS
The New York Times, The Economist.

-__^



- 11

Universidade sem "ukases"

WERNER 
Heisenberg, uma das

mais importantes figuras da
humanidade, recebeu aos 32

anos o Prêmio Nobel pelos trabalhos que
fizera 10 anos antes sobre a estrutura
atômica. Com a intuição própria dos
gênios, percebeu que o Criador escrevera
as leis da Natureza em linguagem di-
versa da até então conhecida, uma ál-
gebra especial chamada não comutativa.
Essa descoberta se iguala apenas à de
Einstein, sobre a estrutura do espaço e
do tempo, e nada se fez até hoje cm
ciências exatas que não encontre raizes
nos trabalhos de Heisenberg e Einstein.

Ao receber o Prêmio Guardini, ins-
tituido pela Academia Católica da Ba-
vária em homenagem ao não menos
ilustre Romano Guardini, Heisenberg
lembrou que o homem desenvolve seus
poderes mentais e espirituais quando es-
tá localizado em uma comunidade pen-
sante. Daí resultam as capacidades que
o distinguem das outras criaturas vivas,
como a habilidade de não se limitar a
fatos sensoriais imediatos e a de reco-
nhecer interrelações mais amplas. Tais
comunidades adquiriram, além de um
padrão voltado para o mundo exterior,
uma conduta espiritual. E é apenas em
relação a esse padrão espiritual, ao ethos
prevalente na sociedade, que pode o ho-
mem desenvolver sua própria conduta:"não apenas a ética, mas toda a vida
da comunidade é governada por esse
padrão cultural".

A partir de Humboldt, os trabalhos
de investigação vêm sendo feitos de
forma crescente em universidades, que
mão se limitam mais a ensinar, porém
se dedicam a pesquisas. As melhores
universidades já consolidaram essa fa-
se e lançam-se a nova função: a da ex-
tensão universitária. Ao que parece, en-
tretanto, as nossas instituições não con-
seguiram sequer consolidar a primeira
fase dessa evolução.

Nos últimos 15 anos, o número de
estudantes matriculados em cursos su-
perlores aumentou 14 vezes em relação
aos 100 mil iniciais. Temos hoje o dobro
dos alunos da Alemanha e o triplo dos
da Inglaterra. Apesar disso, no mês pas-
sado, jornais alemães comentaram o ex-
cesso de especialistas em profissões aca-
dêmicas. Ao afirmarem que já possuem
1 mil 315 médicos sem emprego, 2 mil
28 professores desocupados e outras es-
tatisticas desse tipo, prevêem um exces-
so de 13 a 21 mil bacharéis entre 1980
a 1985, admitindo que as universidades
alemãs atualmente formam o dobro de
médicos, advogados, enge-
nheiros e outros proflssio-
nais de que o pais precisa.

Quanto à pós-graduação
brasileira, não se pode
prever que, numericamen-
te, venha ela a superar es-
tatisticas de paises mais
desenvolvidos. Os nossos
cursos desse nível, entre-
tanto, têm muitas caracte-
rísticas dos de graduação:
não possuem um sistema
de seleção rigoroso e mui-
tos, na verdade, são mera»
extensões do estágio ante-
rior. Além disto, são tam-
bém gratuitos. Os estu-
dantes são pagos para es-
tudar, não faltando quem
se valha dos órgãos que distribuem boi-
sas para transformar a pós-graduação
em emprego, obtendo mais de uma boi-
sa para custear o mesmo estudo. E não
é só. Existindo cursos com dezenas de
alunos, cabe a cada professor a difícil
tarefa de orientar dezenas de teses. Pior
é que os pós-graduados encontram sem-
pre abertas as portas do magistério su-
perior, para onde se encaminham, com
o que se cria um círculo vicioso de
agruras para um país, como o nosso, tão
carente em todos os setores de elites in-
telectuais. ¦

A procura de cursos pós-graduados
no exterior não traz menores embaraços.
Lá também existem universidades que
distribuem diplomas sem cerimônia, e
muitas até impõem que os estudantes
voltem aos países de origem após o tér-
mino do programa. Não raro essas uni-
versidades orientam teses de doutorado
sobre assuntos tipicamente brasileiros —
educação, literatura e até língua, por
exemplo — sem nunca possuirem o am-
biente cultural e, não raro, os especia-
listas nesses setores. Outras dentre elas
ministram doutorados sem exames de
seleção e sem cursos regulares, exigindo
apenas a apresentação de um papelucho,
a título de tese, que é divulgado somente
em âmbito familiar.

Tais desníveis dificultam a avalia-
ção dos diplomas. Muitos PhD's e Doe-
teurs ã'Êtat se sentem professores titula-
res natos, daí surgindo outro fator de de-
sequilibrio nas universidades: uma vez
alçados àquele nível, eles chegam ao
fim da carreira e da atividade intelec-
tual, encerrando-as antes de começar...
Quando não, sentem-se injustiçados.
Nesta época em que se procura comparar
tudo com o estamento militar, é como se
um tenente fizesse um curso no exterior
e, de volta à pátria, exigisse Imediata'

José Carlos de Azevedo

nos graves que os nossos atuais. Hà ai-
gum tempo, entretanto, eles vêm lide-
rando a ciência e a tecnologia, e talvez
mantenham essa posição por vários de-
cênios. Atribuir tal progresso apenas à
descoberta do petróleo, a fatores econô-
micos ou ao terror nazista é pura lnge-
nuidade.

A ciência americana ganhou impul-
so por fatores diversos. Entre eles, por-
que aquele pais soube conduzir uma po-
litica de imigração altamente seletiva. Os
melhores físicos norte-americanos, por
exemplo, foram todos alunos dos lmi-
grantes Bethe, Einstein, Weyl, Permi,
Wigner e poucos mais. Por isso, antes de
1933, eles só tiveram três Prêmios No-
bel, mas a partir dai passaram a receber
todos, praticamente; e é sabido que fa-
to idêntico ocorreu na Química, na Me-
dicina, na Astronáutica, e em outros ra-
mos. Mesmo em setores mais diretamen-
te ligados à Economia, não foram meno-
res os seus sucessos. O alemão Charles
Proteus Stelnmetz, por exemplo, iml-
grou para os EUA no final do século.
Controvertido no campo das Idéias so-
ciais, foi, porém, excelente cientista e
matemático. Interessado em magnetls-
mo, deixou Inúmeros trabalhos e mais de
300 patentes. Incluiu-se também entre os
fundadores de uma companhia que até
hoje conserva o nome original e cujo
orçamento é maior que o de vários pai-
ses: a General Electric Company. Em
grande parte, foram suas Investigações e
patentes que propiciaram o crescimen-
to da empresa.

Não menos importante foram a re-
estruturação do ensino superior nos EUA
e a seriedade de vários dos seus cursos.
Ali porém tudo se fez sem o ukase de
leis ou decretos e sem tecnoburocratas
omnlscientes, mas buscando criar o
ethos prevalente da sociedade e o seu
"padrão cultural". São os pilares da so-
ciedade aberta de que tantos falam e que
alguns ainda insistem em atingir com
fórmulas e combinações de artigos de
constituições. Não deixa realmente de

QUANDO 

ouvi a noticia de
que Vicente Aleixandre,
poeta espanhol de ml-
nha antiga devoção, era

o novo Prêmio Nobel de Litera-
tura, tirei da estante o volume
Los Encuentros, que ele publicou
em 1958, numa edição Guadar-
rama, com ilustrações de Zamo-
rano, e com ele volvi ao tempo
em que andava pelos sebos de
Madri, de mãos no bolso, aga-
salhado no sobretudo, a pro-
curar velhos livros espanhóis.

Depois que a televisão, o
rádio e a imprensa difundiram
no mundo Inteiro a decisão da
Academia Sueca, Vicente Alei-
xandre foi louvado e descoberto
como um dos grandes poetas do
mundo contemporâneo.

Ao que parece, muita gente,
entretanto, foi apanhada de
surpresa. Vicente Aleixandre?
Quem seria esse Vicente Alei-
xandre?

Estou certo de que, se fosse
outro grande nome das letras
espanholas contemporâneas, a
surpresa se repetiria, visto que,
não obstante a facilidade de
acesso à língua castelhana, pou-
co transito parecem ter por aqui
os seus grandes escritores. Dir-
se-ia que nos contentamos com
Cervantes, graças ao Dom Qui-
xote. Ou com Garcia Lorca, gra-
ças à motivação politica que lhe
promoveu o teatro e a poesia. O
poeta e o romancista chegariam
para as nossas despesas, em ma-
teria de literatura espanhola...

A Espanha, por seu lado,
pouca atenção parece ter dado
à nossa cultura literária. Lem-
bro-me de que, certa vez, em-
penhado em falar dos mestres
brasileiros em Madri, organizei
um curso, no Instituto Menen-
dez Pelayo, não sobre esses mes-
três, mas sobre a presença da
Espanha na obra de Machado
de Assis, e com isto consegui as-
tuciosamente a desejada au-
diència para o romancista das

O roteiro de Aleixandre ü

mente as tão faladas quatro estrelas.
Não tem sentido que, numa sociedade

democrática, o Estado discipline voca-
ções. Todavia, a um país pobre não con-
vém conceder bolsas para estudar sub-
especializações — como vulcanologia ou
icebergs cujo único resultado é tirar a
originalidade do homem que falava ja-
vanês, do conto de Lima Barreto.

Esses fatos, ainda que isolados, con-
duzem-nos ao quatro existente na Índia,
talvez o país que mais bolsas concede. Tal
é, com efeito, o superávit de pós-gradua-
dos ali verificado que os Indianos hoje
se espalham pelo mundo inteiro, sem be-
neíicios para aquela nação. Não falta
quem diga, irreverentemente, que toda
Universidade possui o indiano que me-
rece.

Até o final do século passado, os
EUA inexistiam cientificamente e seus
problemas universitários não eram me-

ser curioso que, nos Estados Unidos, ha-
ja apenas um departamento que cuida
simultaneamente de Saúde, Educação •
Previdência, e na Alemanha não haja
um órgão federal sequer a se preocupar
com educação.

Nossas universidades não consegui-
ram ainda interagir com a sociedade
que as sustenta em meio a imensos sa-
crificios. Muitas dentre elas se limitam
à rotina de pedir mais recursos ao Po-
der Público justificando às vezes o fraco
desempenho com dificuldades para rea-
lizar projetos mirabolantes ou até mes-
mo inexequíveis.

Ê sempre oportuno relembrar que,
até atingir a notoriedade, Einstein não
conseguira emprego em "qualquer uni-
versidade", como dizia em carta a seu
•amigo Grossman. Sobrevivia dando au-
ias particulares a glnasianos e de um
emprego de técnico de terceira classe
que obtivera de favor (ele, ambiciosa-
mente, desejava um de segunda classe)
no Serviço de Patentes da Suíça. Era on-
de se encontrava modestamente aos 26
anos, em 1905, quando publicou três tra-
balhos. Por um destes trabalhos recebeu
o Prêmio Nobel de 1921; pelo outro , deu
inicio aos estudos sobre a estrutura mo-
lecular; e o terceiro trabalho era nada
menos que a Teoria da Relatividade.

Hoje, em nosso pais, há quem pro-
cure "agilizar a ciência" e "planejar pa-
ra o ano 2000". Não creio que precisemos
de tanto. Bastaria identificar, aqui e no
exterior, as pessoas capazes de contri-
buir para o progresso da ciência e para
o desenvolvimento nacional. Seria igual-
mente importante fazer as universida-
des intelectualmente seletivas, gastando
mais em livros e periódicos do que em
mármore, por exemplo. Quanto a pes-
quisas, os recursos seriam entregues aos
mais capazes e não distribuídos em fun-
ção de humores filantrópicos de sábios
tecnoburocratas ou de "prestigios" indi-
viduais. Não se deveria dar preferência
a maquinarias custosas que muitas vezes
logo se transformam em inócuas peças
ornamentais.

Finalmente, ao se valorizarem com-
petências e não diplomas, tampouco se
deveria pensar que a "pós-graduação

para todos" seja a boa fada do desen-
volvimento brasileiro. Pelo contrário. A
prosseguirmos nessa orientação, que os
países mais desenvolvidos começam a
rever, teremos antes um fantasma a
mais a rondar os passos do nosso pro-
gresso.

Memórias Póstumas de Brás
Cubas.

É certo que, no pequeno livro
de Francisco Ayala, La Estrutu-
ra Narrativa (Ediciones Taurus,
Madri, 1970), vem uma referen-
cia ao nosso romancista, exata-
mente sobre as Memórias Pós-
tumas, com o reparo de que seu
protagonista, que é também o
Narrador, é um defunto. Logo a
seguir, alude Ayala a El Amigo
Manso, de Perez Galdós, que as-
sim começa: "Eu não existo..."
Faltou acrescentar que o roman-
ce de Machado de Assis saiu em
1880, e o do mestre espanhol,
em 1882.

Assim, ao desconhecimento de
um lado corresponderia o des-
conhecimento do outro, com ex-
ceções meramente episódicas.
Mas já é tempo de ampliarmos
o nosso interesse pelo riquíssimo
patrimônio da cultura espanho-
Ia. Cumpre não esquecer que
nos veio de lá, com o paradigma
das sátiras de Quevedo, a pri-
meira experiência da liberdade,
nas sátiras do nosso Gregório de
Matos.

O Prêmio Nobel, atribuído
agora a Vicente Aleixandre, tem
uma dupla significação: dá ao
poeta a recompensa merecida e
atrai para a sua obra a atenção
do mundo. Essa obra, construída
em silêncio, numa solidão pro-
pícia, começou por encontrar na
prosa, com Pasión de Ia Tierra, a
sua expressão adequada. O ver-
so viria depois, com Espadas co-
mo Lábios, por uma evolução na-
tural da palavra poética, visto
que o prosador já trazia em si a
substancia da melodia poema-
tica.

A esse propósito, Los En-
cuentros tem o valor de um livro
fundamental para o conheci-
mento das raizes literárias de
Vicente Aleixandre. Na prosa de
suas recordações, descrevendo os
encontros que perduram na sua
consciência, ele nos dá, em mais
de um passo, a chave do cami-
nho que percorreu até aqui.

Josué Montello

Num desses encontros, VI-
cente Aleixandre fez este repa-
ro: "Alguns poetas, quando nos
aproximamos de sua presença
fisica, nos transmitem a sensa-
ção do tumulto. Outros, a de es-
tancada tristeza. Outros ainda
nos recordam a casca velha e
rugosa de um carvalho: tão ás-
pero, porém tão verdadeiro, é seu
contacto. Não faltam os que
simplesmente nos transmítejn a
impressão de sua completa au-
sència: estamos sós."

Vicente Aleixandre

Entretanto, ao entrevistar-
se com Clementina Arderíu, o
que Vicente Aleixandre encon-
trou foi a perfeita serenidade:"Gostaria de contar-lhes nossas
miúdas coisas diversas, como
nossas intimidades mais delica-
das. Nenhum poeta como ela me
deu a sensação de um clima
tranquilizador, de uma habita-
ção onde a existência é o relato
de uma larga experiência com-
preensiva".

Não estaria definida aí, nes-
sa serenidade ideal e comunica-

tlva, a própria serenidade de Vi-
cento Aleixandre?

Voltei a ler ã prosa do poe-
ta, depois de ter repassado, aqui,
ali, alguns de seus poemas pre-
feridos, e conclui que, num mun-
do violento e conturbado, de que
a compaixão parece ter sido vio-
lentamente excluída e desterra-
da, faz bem o reencontro de um
poeta como Vicente Aleixandre,
que indaga à sombra, num de
seus poemas: "Onde fica o Pa-
raisó, / Sombra, que estiveste
lá?"

Ele próprio definiu a sua
poesia, no prólogo de Pasíón de
Ia Tierra, como "ca?tiÍ7"to hacia
Ia luz un longo esfuerzo hacia
cila". E acrescentava, para de-
finlr uma nova etapa: "Só mui-
to depois descobri a claridade e
o espaço. Porém, na angústia da
sombra, na turvação das grandes
fendas terráqueas, já estava
pressentida a coerência do total
mundo poético".

O Prêmio Nobel, conferido a
um poeta solitário como Vicen-
te Aleixandre, poderia ser uma
extravagância, se em verdade
não fosse um roteiro no cami-
nho da luz que ele sempre bus-
cou.

Este poeta não canta o de-
sespero nem a Incompreensão
entre os homens, mas os valores
tradicionais da vida, e pede aos
pássaros que cantem: "Pássaros,
as carícias de vossas asas pu-
ras / não me poderão deixar a
entristecida / memória! Que da-
ra paixão de um lábio / diz o
gorjeio de vosso peito puro! /
Cantai por mim, pássaros cinti-
lantes / que no ardente bosque
atrais alegria / e ébrios de luz
vos alçais como línguas / No
sentido do azul que Inspirado vos
adota. / Cantai por mim, passa-
ros que nasceis cada dia / e em
vossos gritos expressais a ino-
cência t do mundo. Cantai, can-
tal e eleval-vos com a alma / que
me arrancals, e que ela não re-
torne à terra".

Apostamos que você
nao passa um dia inteiro

senurer uma turma
da Light em ação

Esta é uma das turmas de manutenção da
Light,emaçãonasruasdacidade24horaspordia.

Seus olhos experimentados procuram des-
cobrir galhos sobre a rede, pipas embaraçadas
nos fios, isoladores danificados ou avarias nas
linhas, que possam prejudicar o fornecimento de
energia elétrica.

Mas não é só. A Light também mantém tur-
mas volantes especializadas para atendimentos
de emergência. Estas unidades
estão permanentemente
ligadas às centrais de operação,
que as mantêm informadas de
tudo quanto se passa nas redes

^<V-^',y»***pJ^_>'**jfi^i*u

de transmissão, transformação e distribuição
de energia elétrica.

Ocorrida uma anormalidade, as unidades se
deslocam imediatamente para os locais que pre-
cisam de socorro.

É por isso que é muito raro, talvez impossível,
você passar um dia inteiro sem ver os capacetes
amarelos ou as listas verde-laranja que caracte-
rizam nossos homens e nossos veículos, em trân-
sito ou em operação.Você fica com a impressão

de que a Light está trabalhando em
toda parte, ao mesmo tempo.

Pensando bem, talvez
não seja só impressão.

LIGHT
©

Jo<é Cirlol
Brasília.

d. Azevedo i Reitor de Unlv.rildede d*
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DNER quer retluzir prazo APOIO
para a convocação de dono
de carro com TRU irregular

Iniciada na semana passada pelo DNER, a con-
vocação dos 100 mil donos de veículos, no Rio, cuja
Taxa Rodoviária única (TRU) está em situação ir-
regular, poderá ser feita na metade do tempo (um
ano) inicialmente previsto. O coordenador da TRU,
Sr Roberto Lage, disse que o Departamento está in-
clinado a convocar os próximos dois grupos de 10
mil proprietários — placas de final 2 e 3 — no mes-
mo período.

Os donos de carros com placa de final 1 con-
tinuam comparecendo aos três postos da Receita
Federal, onde são tiradas cópias dos documentos
dos veículos, a fim de que seja apurado quem pa-
gou ou não a TRU. O Sr Roberto Lage reconhece
que os problemas surgidos com a taxa, em todo o
pais, se devem em parte, à falta de esclarecimen-
to do público. Atualmente, o DNER já tem telefone
especial para dar explicações: 243-5308.

escreve
àOAB

CONVOCAÇÃO

Até agora, cerca de 1 mil
500 pessoas compareceram
aos postos e o coordenador
da TRU acredita que os 11
mil 500 donas de carros de
placa final 1, convocados,
compareçam até 18 de no-
vembro, prazo para o ca-
dastramento desses veículos.
A convocação dessas pe.s-
.soas no Rio é uma prepa-
ração para a fase nacional
da operação — envolvendo
800 mil proprietários ,de veí-
culos — que ainda não tem
prazo de inicio previsto.

Segundo o Sr Roberto La-
ge, o DNER cobrará as ta-
xas não pagas à medida em
que os dados recolhidos pe-
los postos da Receita Fede-

ral cheguem ao Serpro, in-
cumbido de programar a
distribuição das guias de rc-
colhimento. São três os ti-
pos de irregularidades que
estão sendo apurados: pri-
meiro, quando a taxa foi
paga mas, devido a alguma
falha na distribuição, o dl-
nheiro acabou não chegan-
do ao DNER; segundo, os
que simplesmente não paga-
ram a taxa, e terceiro os
que foram envolvidos por
falsificadores. Nestes dois
últimos casos, além da co-
branca da taxa, "acrescida
de muita, juros e correção
monetária, o DNER transfe-
rirá o assunto aos órgãos
policiais, a fim de que se-
jaim apuradas as responsa-
bilidades.

A Associação .rotcçSLo t
Obra de Integração e
Orientação Familiar
(APOIO) enviou ontem car-
ta ao presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil,
seção Rio de Janeiro, Sr Má-
rio Eugênio Haddock Lobo,
contes tando declarações
atr:,,"ida à OAB "na im-
prenda escrita, falada e te-
levisada de todo o pais nos
últimos dias 21, 22, 23 t 24
do corrente".

Uma dessas declarações
seria a de que a A. OIO te-
ria sido fundada por um
grupo de advogados. A carta,
assinada por sua presiden-
ta, Sra Thals Mello Lima,
afirma que essa informação
é inverídica: "A APOIO se
criou da experiência e do
sofrimento de pessoas em
sua maioria desqultadas e
que já sentiram as aspere-
zas de uma máquina judl-
ciaria lenta e oncrosíssima".

A carta explica que a
APOIO não está subordinada
à OAB e que é uma socieda-
de sem fins lucrativos. Diz
ainda que "nenhum imembro
de sua direção, efetivo ou
suplente, é advogado mili-
tante e, como membro da
APOIO não poderia nem
poderá advogar em Direito
de Familia".

GOVERNO
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de FazendaHl

Vi

BANERJ
ftAMCO DO CITADO DO DIO DE MNCtftO I A

. C.G.C. 33.147.3r5.0001-15

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral extraordinária qu_
será realizada no dia 28 de outubro de 1977, às 17:00 horas, na sede social à Av. Nilo
Peçanha, 175 — 9.° andar, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. — Proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho Fiscal, para aumento
do capital social de Cr$ 410.000.000,00 para Cr$ 799.500.000,00, com conse-
quente reforma do "capul" do artigo 5.° do Estatuto Social, a ser efetivado da
seguinte forma:

a) Cr. 205.000.000,00 mediante subscrição em dinheiro de 190.696.147 ações ordiná-
rias nominativas e ] 4.303.853 ações preferenciais ao portador, pelo valor nominal
deCr$l,00.

b) Cr$ 184.500.000,00, mediante incorporação de reservas, que será efetivado após a
homologação do aumento proposto no item "a", com a conseqüente distribuição
de 3 ações para cada grupo de 10 ações, que os acionistas possuírem na data da
Assembléia de homologação acima referida.

2. — Assuntos de interesse geral.
Para participar da Assembléia o titular de ação preferencial ao porlador deverá depo-

sitar, até.o dia 25 do corrente mês, inclusive, no Departamento de Acionistas, da Socieda-
de, à Rua Melvin Jones n? 5 — 20.° andar, nesta cidade, de 12:00 às 16:30 horas, o res-

•pectivo certificado. .
O Acionista, que desejar se fazer representar na Assembléia por procurador, deverá,

no mesmo prazo e local estabelecidos no parágrafo anterior, depositar a respectiva pro-
curação.—•

Rio de Janeiro, 1'.' de outubro de 1977
OLYMPIO PINTO REIS FILHO

Diretor-Presidente
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Se você tem o KS ...
na cabeça. "*
nós temos o KS
na mão.

Com «xcluslve
bloqutador
de DDD • DD1

Aliás, o melhor KS (Key System,
ou telefone de chaves).
Para quem deseja qualidade epode
pagar por ela.
Esse telefone Key System distribui de 2
a 8 linhas por até 30 ramais.
Tecnologia avançada. A sofisticação
em que você está pensando.
Se você preferir uma estratégia
econômica, temos financiamento
até 36 meses. Ou, até mesmo leasing.

Consulte-nos.

BTELEQUIPOTEU FONES E EQUIPAMENTOS LTDA.

R.odt.«n_o-_âCof.„_.o,l--T_?.65.l_l
Sáo Paulo • Rim Mínimo Godol. 301 -Tel. 6571 „
Belo Hoiiront* • Rua GòltaMiei. -13 -
13 ._«.¦¦ 1304-Tri IV. 60-16
K_.ll. • Av Condi _ Bo« Vlila, l.ilS.
toin 9. Edlllclo Ev.ico ¦ Ttl, _ H.'-0
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Sob o sol forte de Jardim América, Tamoyo reafirmou sua contínua preocupação com o verde

Campanha contra a raiva
vacina 994 animais mas
coelho não tem direito

A Campanha de Vacinação contra a Raiva Ani-
mal começou ontem no Rio Comprido — onde
prosseguirá até o dia 27 — e 994 animais foram
vacinados, mas um coelho não teve direito à imu-
nização, reservada apenas a caninos e felinos. A
Campanha começou em janeiro, nas Zonas Norte
e Rural, e terminará em dezembro, quando a Divi-
são de Medicina Veterinária espera ter imunizado
330 mil animais no Grande Rio.

Para o diretor do Laboratório de Medicina Ve-
terinária da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, professor Renato Silva, uma das causas da
raiva é a proliferação dos cães vadios. Ele afirmou
que, de março a outubro de 1977, 30 pessoas mor-
reram devido a -ataques de animais raivosos. O di-
retor-gcral de Saúde Pública, Sr Eloadir Pereira
da Rocha, achou "exagero" esse número e garan-
tiú que apenas quatro pessoas morreram.

Postos

O professor Renato Silva alertou contra o pe-
rigo dos cães vadios, e considerou "impressionai!-
te" sua multiplicação na Cidade do Rio de Janei-
ro. Acrescentou que não apenas a mordida mas a
saliva do cão raivoso contamina as pessoas. Segun-
do ele, 50% dos cães vadios.são raivosos.

O diretor do Departamento de Saúde Pública
informou que o Instituto Municipal de Veterinária
recolhe, diariamente, 100 cães vadios que, se não
forem procurados pelos donos no prazo de 48 ho-
ras, são enviados para laboratórios ou sacrificados.
Disse também que não há perigo de que percam
o efeito as vacinas não utilizadas nos postos (ca-
da posto leva um estoque de 250 vacinas) pois, são
mantidas ã temperatura de zero grau.

O porteiro do Edlficlo San Manno, na Rua
Iguatemi, 204, Sr Manoel Ferreira de Lima, levou
para vacinar seu coelho, de quatro meses de ida-
de. Os dois funcionários que atendiam na esqueina
da Rua do Matoso com a Rua Barão de Iguatemi
recusaram-se a vaciná-lo, alegando que a Campa-
nha só previa a vacinação de caninos e felinos, o
que foi confirmado pelo Sr Eloadir Pereira da Ro-
cha.

Prefeito espera ajuda do
Governo e BNH para cobrir
parte do déficit do Rio

Para cobrir parte do déficit de CrS 1 bilhão 700
milhões, previsto no orçamento municipal do pró-
ximo ano, o Prefeito Marcos Tamoyo solicitou da Se-
ci .taria de Planejamento da Presidência da Repú-
blica CrS 650 milhões, a fundo perdido, e ao BNH,
CrS 200 milhões — segundo ele próprio afirmou,
ontem, ao inaugurar, na Glória, a Escola Maria
Leopoldina.

Durante a solenidade, a Secretária Municipal
de Educação, professora Terezinha Saraiva, desta-
cou o esforço que vem sendo feito pela Prefeitura
no setor educacional, que absorve 53 % do orçamen-
to tributário e 46'. do orçamento total do Rio,
mantendo 43 mil professores e 789 escolas, que abri-
gam 700 mil alunos.

Sunab atende
mais de 2
mil casos

A Delegacia Regional da
Sunab no Rio de Janeiro,
através de seu Plantão do
Consumidor, registrou, des-
de o dia 3 do corrente ale
ontem, 2 mil 9 3 recla-
mações, das quais 1 mil 120
foram atendidas, com 313
autos por infração e 807 au-
tos por comprovação de Ir-
regularidades diversas.

A fiscalização visitou es-
tabelecimentos dos mais
diferentes ramos e Informa
a direção daquele órgão que
suas atividades prossegui-
Tão no mesmo ritmo, punin-
do os comerciantes faltosos
quando comprovados os
casos de crime contra a
economia popular.

Reclamações foram feitas
contra os seguintes tipos de
casas comerciais: açougue..
871 — bares, 368 — pada-
rias, 260 — supermercados
(açougues), 170 — restau-
.antes, 109 — lanchonetes,
96 — mercearias, 84 — con-
feltarlas, 29 — churrasca-
rias, 27 — cantinas (cole-
glos), 17 — hotéis, 19 —
ambulantes, 15 — tintura-
rias, 13 — cabeleireiros, 10

mercados, oito —¦ distri-
buidores de bebidas, quatro

quitandas, cinco — pen-
soes, quatro — leiterias,
três — boates, duas — far-
macias, uma, e motel, uma.

QUALIDADE

Contestando que a* fa-
lhas do ensino se devam à
Lei 5 G92, a professora Te-re-
zinha Saraiva observou que
a escola caminha entre a
opção de democratizar-se,
abrindo suas portas a todo
tipo de criança, ou a de tor-
nar-se seletiva, aperfeiçoai!-
do os métodos pedagógicos."No primeiro ano de traba-
lho — disse — eu me dedi-
quei a receber o maior
número de alunos e, de 197G
para cá, estou me dedican-
do à qualidade pedagógica
do ensino".

Entre as inovações mo
setor de educação, no muni-
cípio. apontou a obrigatori-
edade de bolsa-de-estudo
cm escola particular para
aluno que mora a mais de
três quilômetros das escolas
públicas, o que beneficiou
este ano 5 mil crianças,

A Escola Maria Leopol-
dina foi construída em ter-

reno doado pelo filho da
Sra Maria Leopoldina, por-
lugúésa que se radicou no
Brasil. A área construída é
de 1 mil 410 m2, com 11 sa-
ias de aula em quatro pavi-
mentos, além de um pavi-
lhão de cobertura e pátio
coberto. Tem capacidade
paira 700 alunos.

O Prefeito também inau-
gurou ontem a Praça Depu-
tado Silbert Sobrinho, em
Jardim América. Com 13
mil 500 ni2, é a primeira do
bairro. Cerca de mil pessoas
se reuniram sob sol forte
pa.ra assistir à solenidade e
fazer reivindicações ao Pre-
feito, sendo a principal a de
se dar combate aos ratos e
mosquitos na região. O Sr
Marcos Tamoyo declarou
que, em sua administração,
o lazer tem sido visto como
necessidade, e não luxo, dai
sua continua preocupação
em construir e preservar
áreas verdes.

Perez diz
que galinha
não faz mal

O Secretário de Agricul-
tura, Sr José Resende Perez,
esclareceu ontem que não
há problemas cm relação ao
consumo de aves que pos-
sam ter a doença neto cas~
tle porque o vírus não resis-
te ao calor em que a ave e
preparada.

Acentuou ainda que os
criadores devem vacinar"]
suas aves para não correrem"
o risco de perder a grande
parte de seu plantei avicola
e que por força de decreto
federal o Departamento de
Inspeção de Produtos de
Origem Avicola (DIPOA),
órgão do Ministério d»
Agricultura, prosseguirá na
tarefa de fiscalização antes
atribuída à Divisão de Cias-
slficação e Inspeção de Pro-
dutos Animais (DCIPA), da
Secretaria de Agricultura.

Além disso o secretário de-
Agricultura informou que
só financia os aviculto-
res que incluam em seus-
projetos verbas especificas
para aquisição de vacinas
contra a new castle e ou-
trás doenças que atacam as
aves.

CONTABILIDADE PARA ADVOGADOS
Objetivo: interpretação da escrituração, lança-

mentos, balanços e demonstrações financeiras,
face à Lei 6404/76 e imposto sobre a renda (40
horas).

Prof. HÉLIO G. CASTANHEIRA
Início: 16/11 -18,15 às 20,30 hs.
INSTITUTO WEBER (CFMO n.° 350) - Av. Nilo

Peçanha 12/814 - Tel.: 222-9708.

Excursões Sangetur
POUSADA DO RIO QUENTE - BRASÍLIA

- GOIÂNIA E CIDADES HISTÓRICAS
9 feriado d* finados.

Saída 27 Outubro.
Preço p/pcsio* Cr$8 dias. Aproveitando

3.950,00 ou 3 pagamentos

ÁGUAS DE LINDÓIA E SERRA NEGRA
5 diaa. Aproveitando o feriado d» 15 de novembro. Preço p/pes-

loa CrS 2.960,00 ou tm 2 pagamentos. Salda 11 da Novembro.

Largo do Machado, 29 Loja 39
Tel.: 205-3398 - Emb. 0800259017/RJ

COMPANHIA IMOBILIÁRIA MAUÁ
(C.G.C. 42.467.431/0001-02)

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas,
Temos • satisfação de submeter à vossa apreciação o Balanço Geral, a demonstração da conta Lucros * Perdas t o parecer do Conselho Fiscal

referentes ao exercício encerrado em 30 de junho passado, permanecendo ao vosso inteiro dispor para prestar quaiseiuer isclarecimenlos complemen-
tares qui desejardes.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1977.
(Ass.) Witfrfd Penha Borges — Zul.ika Borges Torrealba — Diretor».

ATIVO PASSIVO

IMOBILIZADO
Máquinas a Equipamentos

disponível
Bancos 

68.515,28

1.000,00

NAO EXIGIVEL
Capital 2 700.000,00
Fundo de Reserva Icjal 29.488,41
Lucros em Suspenso 560.279,71
Fd9 Manul. Cap. Giro 69.617,00 3.359.385,12

REALIZÁVEL
Imóveis p/Venda 90.756.832,22
C/Correntes 8.143.650,41
Depósitos p/lmportaíão 211.271,63
Alrnoxarifado 3.224.963,94 102.336.718,20

COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas 200,00

102.406.433,48

EXIGIVEL
C/C Acionista» 94.296.848,36
Obrigações a Panar 350.000,00
Obrig. p/Obras Contratadas 4.400.000,00 99.046.848,36

COMPENSAÇÃO
Caução rín Diretoria 200,00

102 406 433,48

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"
(De 1.° de julho de 1976 a 30 de junho de 1977)

Dt-ITOS CMDITO-

Despesas Gerais 25,227,97 Resultado da Venda de Imóveis 219.507,73
Despesas Tributárias 124.662.76
Fundo Manut. Capital de Giro 69.617,00

219 507,73 219.507,73

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1977.
(Ass.) Wilfred Penha Borges - Zuleika Borges Torrealba Diretores; Nélio Lino Barbosa TC-CRC RJ..1I4.7, CPF n? 022.679.187/49.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros c Fe ti vos cio Conselho Fiscal, tendo examinado e considerado em boa ordem os livros, documentos fiscais,

relatório e contas da Diretoria, relativos ao balanço encerrado em 30 de junho de 1977, .ão de parecer que merecem a aprovação da Assembléia,
Rio de Janeiro, 18 dt outubro de 1977.

(Ass.) -o.i) Cruz Guimarães Matos — Ebner Machado Junquaira — Maria Espíndola Peixoto.

Santa Teresa
vai receber
mais bondes

Santa Teresa terá dentro
de sete meses o dobro (10)
de bondes em circulação
com a reforma que a partir
de segunda-feira, dia 31, se-
rá executada naquele servi-
ço de transporte, de acordo
com o contrato firmado on-
tem entre a CTC e a em-
preiteira Castelo Branco
S/A Engenharia e Indústria,
no valor de CrS 7 milhões
512 mil 826.

A reforma atingirá oito
quilômetros de extensão, dl-
vididos em 54 lotes de 150
metros cada. E CTC garan-
te que o serviço de trans-
portes não será interrompi-
do e que o trabalho com
máquinas e outros apare-
lhos barulhentos será feito
durante o dia, com a substi-
tuição de trilhos e dormen-
tes a partir das 23h40m
quando os bondes náo cir- .
culam.

METODOLOGIA

Após a assinatura do con-
trato, a empreiteira lnicion
estudo — a ser concluído
numa semana — para de-
terminação dos 54 lotes de
trabalho. O tamanho de ca-
da um (150 metros) é consi-
derado uma boa solução pa-
ra a execução da obra, na
opinião do engenheiro Car-
los Silva.

Para que a população de
Santa Teresa não fique sem
o serviço de bondes, consi-
derado melhor meio d e
transporte para a topogra-
fia do bairro, a CTC dividi-
rá os trabalhos em dois ho-
rários. Durante o dia será
feita a compactação do lei-
to onde ficam os trilhos, o
que envolve o acerto das la-
terais com cimento cru.
Nessa etapa serão utilizadas
máquinas de solda e mistu-
radoras de cimento. A par-
tir das 23h40m, quando sal
o último bonde do Centro
para a garagem, os trilhos
c dormentes começam a ser
substituidos. operação que
dura até as 5h..()m, ao ser
reiniciado o transporte de
passageiros.
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Excesso de banquetes preocupa Pequim
Pequim — O Diário do

Pam denunciou ontem que
cm "certo distrito do Nor-
deste chinês", seus dirlgen-
tes vem promovendo "comi-
lanças" —- o jornal contou
18 banquetes nos últimos
meses — "a pretexto de hon-
rar dirigentes estrangeiros

que nos visitam", e que por
isso "estão atraindo a indlg-
nação popular, diante do
estilo de vida corrupto her-
dado dos latifundiários e
dos burgueses, cujo único
objetivo parece ser o de es-
banjar o dinheiro do povo".

Terrorista viva nega a versão do suicídio

Iugoslavo nega versão nobre Jovanka
Belgrado — Alto funcio-

Mário do Governo iugoslavo
negou ontem informações
veiculadas no Ocidente, se-
gundo as quais a mulher do
Marechal Tito, Jovanka
Broz, "desapareceu do cena-
rio politico porque estava
fazendo parte de uma cons-
plração nacionalista junto
com sete generais". O fun-

cionário, num contato com
a ANSA, explicou que os
motivos da desaparição de
Jovanka são de "caráter
pessoal" e que a s insl-
nuações en torno ''estão

sendo feitas pelos que dese-
jam minar o prestigio In-
ternacional do Presidente
Tito".

Amaral pede eleições em Portugal
Lisboa — Dlogo Freitas

do Amaral, dirigente do
Centro Democrático Social
(CDS), de direita, sugeriu

ontem a convocação de no-
vas eleições, para o primei-
ro semestre de 1078, g vol-
itou a pedir a criação de um

Governo reunindo socialis-
tas, social-democrátas e de-
mocratas-sociais. O Premier
socialista Mário Soares dis-
se que aceita a "divisão de
r e s p o n sabllidades", mas
sem dividir o Poder através
de Governo de coalizão.

Carrillo e Dolores vão a Moscou
Madri — Apesar das rus-

gas Ideológicas, o Partido
Comunista Espanhol envia-
rá a Moscou uma delegação
respeitável para participar
dos festejos do 00° aniver-
sário da Revolução de Outu-
bro. Irão, entre outros, se-

cretário-geral Santiago Cai-
rillo, a presidenta de honra
do PCE, Dolores Ibarruri (La
Pasionarial, o poeta Rafael
Alberti, o economista Ro-
món Tamames e o lider co-
munista na Catalunha, An-
to nio Gutiérrez.

Bonn — Irmgard Moeller,
a terrorista que escapou à
morte na prisão de Stam-
mhein, Stuttgart, não ten-
tou o suicídio, segundo de-
clarações de sua advogada
Jutta Bahr Jendges, que sá-
bado pôde visitá-la durante
meia hora, na presença de
um médico e uma enfermei-
ra.

A advogada revelou o se-
guinte trecho do depoimen-
to de Irmgard Moeller: "Eu
pã.q.astaya.dormindo quan-
do ouvi ruídos, na noite de
segunda para terça-feira.
Logo em seguida perdi os
sentidos e, ao recobrá-los,
vi-me deitada numa maça
no corredor diante de mi-
nha cela e ouvi alguém di-
zer que Baader e Ensslin es-
tavam mortos. Voltei a des-
maiar para depois acordar
numa cama de hospital".

DISPOSIÇÃO ANTIGA

A revista Der Spiegel sus-
tentou que Andreas Baader,
Gudrun Ensslin e Jan-Cari
Raspe planejavam morrer
como mártires multo tempo
antes do seqüestro de
Hanns-Martin Schleyer e do
avião da Lufthansa resga-
tado em Mogadiscio. A re-
vista, porém, não diz que
houvesse um plano de suicí-
dio coletivo.

Logo em seguida ao se-
questro do Boeing da Luf-
thansa Baader teria dito a
seu advogado: "Antes que
haja uma troca entre re-
féns e prisioneiros nós sere-
mos eliminados". Esse re-
ceio de e 1 i m 1 n aç ã o na
prisão já fora manifestado
meses antes por Gudrun
Ensslin a seu advogado.

Segundo Der Spiegel, um
dia antes de morrer em
Stammheln, Baader tentou
convencer um representan-
te do Governo de que não
estava diretamente ligado
aos seqüestradores de
Schleyer ou aos do avião.
Baader prometeu tentar
persuadir seus companhel-
ros a abandonarem a vio-
lência e deixar a Alemanha
para sempre.

A transformação dos ter-
roristas mortos em mártires
já era prevista desde inicio
de setembro, quando um
boletim divulgado pela
Fração do Exército'Verme-
lho dizia: "Se algum de
nossos companheiros presos
for assassinado, respondere-
mos imediatamente dentro
do pais e no exterior". Ago-
ra o Governo de Bonn re-
ceia que a morte de Baader,
Ensslin e Raspe provoque o
surgimento de uma nova
geração de terroristas e
uma escalada de violência.

Alemães esperam amanhã
explicação sobre prisão

Poeta. quer verdade sobre Lorca
Madri — O poeta Luis

Rosales pediu uma mésa-re-
donda urgente para esclare-
cer a todos os espanhóis as
circunstancias do assassina-
to, há 48 anos, de Fedçrico
Garcia Lorca, de quem era
amigo e a quem deu refúgio
durante 15 dias em sua ca-
sa, de onde sam para mor-
rer. Rosales, que não é de

esquerda, disse, sem maio-
res detalhes, que o poeta foi
morto por causa da "am-
bicão política de um perso-
nagem que nunca represen-
tou nada na vida da Espa-
nha". Os livros de História
omitiam, durante o fran-
quismo, maiores referências
ao assassínio de Garcia Lor-
ca, pelas tropas franquistas.

Bonn — Deverá ser divul-
gado até amanhã o relatório
da Promotoria do Estado de
Baden Wurttemberg sobre
a morte de terroristas na
prisão de Stammheln, en-
quanto surgiam novas revê-
lações sobre objetos encon-
trados nas celas. Além de
explosivos, já foram enecn-
tradas também giletes e até
uma sonda para estômago,
escondida num buraca ae
parede sob a pia.

O que ninguém consegue
entender é como os policiais
e os funcionários da Justiça
não tenham descoberto an-
tes os esconderijos e a série
de objetos proibidos, entre
os quais um rádio, que ago-
ra começam a aparecer. En-
quanto isso, parece certo
agora que ao menos aiguns
dos esconderijos não pode-
riam ter sido feitos única-
mente pelos prisioneiros.

Ricardo Kotsclio
Correspondente

Uma semana após a mor-
te de Baader, Raspe e
Ensslin, o Prefeito de Stutt-
gart, Manfred Rommel, de-
cldiu oferecer uma campa
comum aos terroristas no
cemitério de Dornhalden.
Essa decisão de Rommel foi
bastante criticada.

O Prefeito de Stuttgart
argumentou que o pai de
Gudrun Ensslin e a mãe de
Andreas Baader não aceita-
riam outra decisão que não
fosse a campa comum e
ameaçaram apelar à Justl-
ça.

Segundo Rommel, não Lá
perigo de que a campa seja
transformada mim monu-
mento de memória aos ter-
roristas. "Afinal" — disse
ele — "ninguém mais visita
o túmulo de Ulrike Mei-
nhof".

Buscas falham, apesar
de 15 mil informações

Ehrlich • Blumenth.l, debit. financ.ir*

Blumenthal visita Israel
Tel Aviv — Procedente do

Cairo, chegou ontem a Tel
Aviv, recebido pelo Minis-
tro das Finanças Simba
Erlich, o Secretário do Te-
souro norte-americano, Ml-
chael Blumenthal, numa vi-
sita de rotina, segundo Is-
rael, já que se realizam pe-
riodlcamicnte reuniões da

comissão mista Israelense-
norte-americana que exa-
mina projetos comuns de
investimentos em empresas
invistas, principalmente liga-
das à exportação. Blumen-
thal deverá manter encon-
tros com o Premier Begin e
o Chanceler Moshe Dayan.

Conselho de Segurança se renova
Nova Iorque — Tcheco-Es.

lováquia, Kuwait, G a b ã o .
Bolívia e Nigéria foram
eleitos ontem membros não
permanentes do Conselho
de Segurança das Nações
Unidas, em votação q -i e
provocou algumas dis-
cussões dentro do bloco

africano, pois uima das va-
gas era disputada pela Ni-
geria e o Niger. Moumoni
Djermayoke, delegado d o
Niger, disse que a Orgniza-
ção de Unidade Africana
(OUA) saiu prejudicada com
a entrada da Nigéria.

ONU denuncia violações em Santiago
Genebra —- "Continuam

ocorrendo no Chile prisões
arbitrárias, humilhações e
intimidações, torturas e vio-
lações aos direitos da pes-
aoa humana", afirma infor-
me elaborado por um grupo
de trabalho das N aç ô e s
Unidas. De acordo com o
documento, pessoas desapa-
•recém depois de ter sido de-
tidas pelos órgãos de segu-
rança, sem que tenham --ido

tomadas "medidas efetivas
para pôr fim a essa práti-
ca". Em Santiago, a Confe-
deração de Empregados de
Chile (Cepch) anunciou
campanha de defesa da in-
dústria nacional ante o "ex-
pansivo ingresso de produ-
tos importados, que provoca
desemprego e paralisa o de-
senvolvimento industrial do
pais".

Jovem deixa Hungria pela estrada
Istambul — Depois de via.

jar como clandestina em
um caminhão de Budapeste
a Kapikule, na fronteira
com a Turquia, uma jovem
húngara de 17 anos entre-
gou-se às autoridades tur-
cas que iniciaram investi-

gação antes de enviá-la a
um centro de ajuda para
refugiados. Com alimentos
para uma semana, a jovem
não abandonou seu escon-
derijo durante a viagem,
que durou quatro dias. .

Quebec deseja lugar na ONU
Paris — "O futuro do

Quebec está na sua inde-
pendência, nos vincul os
com o mundo francófono e
numa futura representação
na ONU", declarou o Pri-
meiro-Ministro do Quebec,
René Levesque, à televisão

francesa. Levesque preconi-
za para o Quebec uma mu-
dança de suas estruturas,
de maneira que possa con-
viver e estabelecer relações
de igual para igual com a3
demais comunidades do Ca-
nada.

Bonn (do Correspondente)
— No quinto dia das buscas
efetuadas na Alemanha e
em outros cinco países eu-
ropeus — França, Itália, Sui-
ça, Bélgica e Holanda — ne-
nhuma pista segura dos 16
terroristas acusados da mor-
te de Schleyer foi encontra-
da, apesar das 15 mil infor-
mações prestadas por popu-
lares, atendendo a apelos
do Governo.

' O Ministro do Interior,
Werner Maihofer, agrade-
ceu ontem a colaboração re-
cebida pela polícia, que não
pára de receber infor-
mes de agentes autôno-
imos, embora oficialmente
as investigações não tenham
chegado ainda a nenhum
resultado positivo.

TROPA ESPECIAL

Maihofer propôs a for-
mação de uma tropa espe-
ciai do BKA — órgão fede-
ral de criminalística — pa-
ra enfrentar o terrorismo
O Chanceler Helmut
Schmidt, por sua vez, vol-
tou a fazer apelos públicos
ontem por uma união mun-
diaí contra o terrorismo.

Paira o Ministro do Inte-
rior, o episódio da peniten-
ciaria de Stammheim é de
responsabilidade do Estado
de Baden-Wurttemberg, go-
vernado pelos democrata-
cristãos da CDU. A afir-
mação do Ministro provo-
cou imediata resposta da
coalizão CDU/CSU, cujo li-
der, Heinz Eyrich, afirmou
que "a administração esta-
dual está de mãos amarra-
das em virtude da politica
adotada pelos soclal-demo-
cratas no plano federal".

Os lances decisivos desse
novo confronto entre soei-
ais-democratase democrata-

cristãos, provocados pelas
circunstancias em que se
deu o suicídio coletivo na
prisão de Stammheim,
deverão ocorrer na reunião
plenária do Parlamento ale-
mão marcado para ama-
nhã.

A MISSA VIGIADA

Sob forte aparato de
segurança será celebrada
hoje na igreja de St.
Eberhards a missa em in-
tenção da alma do indus-
trial Hanns-Martin Schleyer,
morto por terroristas nia úl-
tima semana, após um
seqüestro que durou 43 dias.

A missa terá início após
o ato público no cemitério
de Stuttgart, em que o Pre-
sidente Walter Scheel fará
o elogio fúnebre de
Schleyer. Novas manlfes-
tações de pesar pela morte
do industrial foram pro-
movidas ontem em diversas
cidades alemãs.

Em Darmstadt, pais de
alunos denunciaram à poli-
cia uma professora de 28
unos que apresentou como
tema de discussão em classe
uma canção de protesto an-
tl-Schleyer. A certa altura,
dizia a canção: "Partidários
de uma entidade criminosa
mataram o partidário de
uma antiga entidade cri-
minosa", fazendo alusões ao
passado nazista do ex-
presidente d a Federação
das Indústrias da Alemã-
nha.

A discussão em aula não
chegou a ser realizada por-
que, após a denúncia, a pro-
fessora teve um colapso e
foi internada numa clinica.
A Kriminalpolizei está in-
vestigando o caso, segundo
noticiou ontem o jornal
conservador Die Welt.

Somália teme represália
e reforça a segurança

'Esmeralda" volta ao Chile avariado
Valparaiso — Fina"lmente

de volta, ao Chile depois de
um atribulado cruzeiro a 21
portos estrangeiros, na
maioria dos quais seus tri-
pulantes foram aivos de
ataques verbais e físicos, o
navio-escola Esmeralda a-
presentí, algumas avarias
no casco. Seu Comandante,

Capitão Jorge Davanzo,
atribuiu à má recepção no
estrangeiro à "insidiosa
campanha movida contra
nosso pais pela rádio Mos-
cou". Em alguns paises, co-
mo a Turquia, os cadetes
chilenos foram agredidos
nas ruas.

Mogadiscio — O Governo
da Somália teme que os ter-
roristas alemães tentem fa-
zer alguma represália, em
Mogadiscio, por causa do
ataque ao Boeing da Luf-
thansa. As medidas de se-
gurança foram visivelmente
reforçadas cm todos os pré-
dio públicos, e as autorida-
des locais aumentaram o
número de guarda-costas
para evitar surpresas."Sem dúvida eles estão
ame drontados", comentou
um estrangeiro que reside
há muito tempo na Capital
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Manfred Rommel, filho do Marechal Erwin Rommel, acha que um
túmulo comum aos três terroristas não servirá de monumento

Alemanha envia agentes a
13 aeroportos estrangeiros

somali, para a agência UPI.
Nos clubes de praia e nas
residências ao longo das
praias o resgate continua
sendo um dos assuntos mais
comentados. Por sua vez, o
serviço secreto mantém se-
vera vigilância sobre a ter-
rorista sobrevivente.

Embora não esteja cor-
rendo perigo de vida, a ex-
tremista ficou em estado de
choque depois do ataque ao
avião. Ela chegou a pedir
aos médicos: "Por que vocês
não me matam também?"

Bonn — O Ministérl dos Transportes
de Bonn revelou que 150 agentes da poli-
cia de fronteira da Alemanha Federal
vão ajudar na aplicação de medidas de
segurança antes do embarque de passei-
geiros da empresa Lufthansa em 13 aero-
portos estrangeiros. Heinz Rueihnau. Se-
cretário do Ministério, não quis dizer
quais eram os 13 aeroportos.

Ruhnau explicou que os agentes são
especialistas civis, que agirão sempre
desarmados, com a missão de supervío-
nar as operações de embarque de pas-
sageiros e de bagagens, enquanto a vigl-
lancia armada ficará por conta das poli-
cias dos paises daqueles aeroportos.

Aceitação rápida
A aceitação da sugestão alemã nos

13 paises em questão foi rápida, porque
Bonn ameaçou suspender os vôos pio-
cedentes e destinados à Alemanha, e
aqueles países tem grande Interesse no
fluxo turístico nos dois sentidos.

Algumas fontes ligadas ao Governo
de Bonn disseram, apesar do silêncio
oficial, que entre os aeroportos que terão
supervisão da policia alemã figuram os
de Barcelona (Espanha), Argel tArgé-
lia), acar (Senegal), Bombaim (índia),
Istambul (Turquia) e Tripoli (Líbiat.

As novas medidas de segurança pre-

vêem controles como: toda bagagem
deve ser indentificada por seus donos;
a bagagem de mão será limitada a uma
peça por passageiro; todo avião que es-
tiver em terra ficará sob permanente
vigilância; o pessoal dos aeroportos será
controlado; medidas especiais serão
adotadas para vigilância sobre o envio
de cargas.

Ruhnau afirmou que todas essas
medidas devem ser mantidas durante
longo tempo e comentou que elas de
modo algum provocarão demoras ou
desestimularão a utilização do transpor-
te aéreo. O Secretário do Ministério dos
Transportes disse ainda que o Governo
de Bonn leva muito a sério as ameaças
que vêm sendo feitas em alguns paises
contra suas representações diplomáticas,
mas não quis adiantar que medida3
poderiam ser tomadas para impedir a
concretização dessas ameaças.

A Alemanha Federal está estudando
também a criação de um corpo de guar-
das armados para viajar nos aviões
comerciais a fim de evitar sequestros,
nos moides do serviço estabelecido há
bastante tempo nos aviões israelenses.

Essa proposta, segundo revelou Ruh-
nau, está sendo examinada em conjunto
pelo Governo, a empresa Lufthansa e re-
piesentantes das associações de pilotos
da Alemanha Federal.

ONÜ debate aviação com urgência

Nações Unidas — A Comissão Per-
manente da Assembléia-Geral das Na-
ções Unidas concordou por unanimida-
de em apoiar um debate urgente sobre
a segurança da aviação civil internado-
nal. È provável que o debate comece na
quarta-feira, na Comissão Politica Es-
pecial da Assembléia, com um discurso
do presidente da Federação Internado-
nal de Associações de Pilotos Aéreos
IIFALPA), Capitão Derry Pearce.

A petição sobre o debate, patrocina-
da por 42 paises, pedia a sua inclusão
no temãrio da Assembléia por ser um
assunto "urgente e importante". Foi
apresentada pelo Embaixador austríaco
Peter Jankowitsch, em nome dos patro-
cinadores, que incluem os Estados Uni-
dos, mas não os paises socialistas e ára-
bes, Israel e Brasil.

Patrocinadores
Foram os seguintes os paises que

patrocinaram a moção: Argentina, Aus-
tria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia,
Dinamarca, República Dominicana,
Equador, Fiji, Finlândia, França, Alemã,
nha Ocidental, Grécia, Guatemala, In-
dia, Irã, Irlandla, Itália, Japão, Lesoto,
Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia,
Nicarágua, Nigéria, Noruega, Paquistão,
Panamá, Papua — Nova Guiné, Peru,
Filipinas, Portugal, Espa7iha, Suriname,
Succie, Trinidad-y-Tobago, Turquia, In-
glaterra, Estados Unidos e Uruguai.

Comentou-se que não havia razão
para se adicionar 7iovos promotores a
uma petição que, por não ter oposição,
já tinha garantida a sua inclusão na

Beatriz Scliiller
Correspondente

agenda da Assembléia-Geral. A ausência
do Brasil entre os patrocinadores "não
deve de maneira alguma ser conjundida
com a posição do pais em relação ao as-
sunto" — "e ela será divulgada quando
das futuras discussões na Comissão Po-
litica Especial", segundo um diplomata
brasileiro.

O mundo árabe teve um porta-voz
no Embaixador da Arábia Saudita, Ja-
mil Baroody. Em sua opinião, ninguém
poderá se recusar a debater a seguran-
ça da aviação civil, mas, frisou, o tema"não pode ser supersimplifiçado", Ao
afirmar que acha natural que os delega-
dos da ONU façam tudo para aplacar a.
ira compreensível dos pilotos — çrite
ameaçam fazer uma greve geral — Ba-
roody disse que, no futuro, talvez seja
possível que uma associação de motoris-
tas de ônibus também ameacem uma
paralisação total, caso os terroristas
mudem seu alvo do ar para a terra. Por
esse motivo, frisou o Embaixador sau-
dita, o tema "deve ser mais amplo".

Os diplomatas concordaram em de-
bater o tema da segurança aérea a par-
tir de um acordo com a IPALPA e que
adiou uma programada greve de dois
dias, cujo inicio estava marcado para
hoje. A FIAPA havia ameaçado com a
greve internacional caso a Assembléia-
Geral da ONU não concordasse em de-
bater o assunto.

O Governo de Israel manifestou o
intenção de ser incluído entre os promo-
tores da petição. Uma fonte diplomática
indicou, contudo, que Israel foi elimina-
do da relação para se evitar que dela

> saíssem determinados paises do Tercei-
ro Mundo.

Soviéticos defendem extradição
Moscou — "A extradição é o meio

mais eficaz de evitar sequestros aéreos,
pois se todos os paises entregassem os
piratas aos Governos contra os quais co-
meteram crimes, não haveria mais se-
questros", disseram ontem funcionários
das companhias de aviação soviéticas a
jornalistas ocidentais, que ao mesmo
tempo divulgaram uma carta-aberta ao
Presidente Jimmy Carter, exigindo a ex-
tradição de dois lituanos que em 1970 se-
questraram um avião da Aeroflot e ma-
taram a aeromoça Nadezhda Kurchenko.

Falando em nome de 344 colegas, a
aeromoça Yelena Mukhlna recordou a
morte de Nadezhda, de 21 anos, e os fe-
rimentos provocados pelos seqüestrado-
res lituanos em três outros membros da
tripulação, um dos quais ficou aleijado
e não pôde, mais trabalhar.

Coerência
Boris Panikov lembrou que o Presi-

dente dos Estados Unidos felicitou o
Chanceler alemáo-ocidental Helmut
Schmidt pelas decisões que tomou no ca-
so do seqüestro do Boeing-737 da Luf-
thansa. "Esperamos que agora complete
suas palavras com ato e afirme a neces-
sidade da luta contra a pirataria aérea."

Em outubro de 1970, Pranos Stasio

Brazinska e seu filho Algirdas desviaram
para a Turquia um avião da Aeroflot.
Foram julgados por Ancara e condena-
dos a penas de prisão leves. Depois via-
jaram para a Venezuela e dai para os
Estados Unidos, onde vivem atualmente,
protegidos materialmente p o r asso-
ciações lituano-aanericanas."O Governo norte-americano reco-
nheceu que havia cometido um sério cri-
me de caráter não politico, mas não foi
além da condenação", comentou Pani-
kqv.

Por sua vez, o representante do Mi-
nistério da Aviação Civil, Grigori Mir-
zoyan, afirmou que "os meios emprega-
dos em Mogadiscio" — quando comandos
alemães resgataram os reféns do Boeing
da Lufthansa, matando três piratas —
"não solucionam o problema. E' preciso
mais. E preciso que os Governos dêem
sua cooperação internacional, assinando
acordos bilaterais de extradição c ado-
tando leis sevcias contra a pirataria aé-
nia."

E acrescentou: "Se todos fizessem is-
so, os piratas desistiriam desse tipo de
ação."

Na carta das aeromoças a Carter,
cias destacam que a moça morta cm
1970 "tinha idade para ser filha do Presi-
dente dos Estados Unidos."

Presidente
da Catalunha
toma posse

Barcelona — a Calalu-
nha tornou-se ontem a pri-meira região da Espanha a
ter um Governo próprio:
Josep Tarradellas, de 7 8
anos, prestou juramento e
assumiu a Chefia do Gover-
no, restabelecido depois de
38 anos, na presença do Pri-
meiro-Ministro Adolfo Sua-
rez.

"Por minha consciência e
minha honra, prometo'
cumprir fielmente a.s obri-
gações do cargo de Presi-
dente da Generaliitat, ser
leal ao Rei, respeitar os di-
reltos do homem e observar
estritamente a lei" — decla-
rou, destacando depois o
passado de liberdade, leal-
dade e espirito comunitário
do povo catalão.

A POSSE

Tarradellas voltou k Es-
panha após 38 anos de exi-
lio, sendo entusiastlcamen-
te recebido em Barcelona,
no domingo. Ontem, salien-
tou emocionado:

"Aqui estou para conti-
nuar a luta de todos os ca-
talães e não catalães, que
durou tantos anos. Essa lu-
ta que tornou possível che-
gar a este dia e a esta vitó-
ria. Aqui estou para traba-
llíar com vocês por uma Ca-
talunha próspera, democrá-
tica e livre. Devemos ser a
vanguarda da liberdade e
democracia de todo.s os po-
vos da Espanha".

A Catalunha, com C mi-
lhões de habitantes, é a
Província mais lndustriali-
zada da Espanha. Franco, ao
assumir o Poder após a
guerra civil de 1936-39, abo-
liü os Governos autônomos,
Inclusive a Gencrailtat ca-
tala da qual Tarradellas eva
Presidente.

A autonomia jurídica se-
¦rá obtida pela região quan-
do o Parlamento adotar
uma Constituição, como ex-
plicou o Primeiro-Ministro
Adolfo Suarez.

Suarez, na cerimônia de
posse da presidência da Ge-
neralitat, destacou ter che-
gado a hora de os povos dn
Espanha terem seus pró-
prios Governos, ainda que
com fórmulas transitórias,
antes da aprovação d a
Constituição.

Em seguida definiu sua
concepção de autonomia:"Não concebemos a autono-
mia como algo que venha
a destruir a unidade da Es-
panha ou do Estado espa-
nhol. É, pelo contrário, um
fenômeno de profundas ca-
racteristicas políticas que
pode e deve superar o cará-
ter centralista e uniforme
da organização de nossa vi-
da pública."

"A autonomia" — prosse-
guiu — "supõe a responsa-
bilidade e capacidade de
um povo autogovernar-sc.
Creio que chegou a hora de
proclamar que a maior par-
te dos problemas por nós
enfrentados só pode ter so-
lução duradoura na medida
em que estes povos não
apenas participem, mas
também sejam responsáveis
pelos deveres públicos".

Adolfo Suarez, após o ju-
ramento e os discursos, co-
locou o colar da Presidência
em Tarradellas, o mesmo
usado por Luis Companys,
ex-Presidente da Generali-
tat, fuzilado pelo regime
franquista.

Também compareceram ã
cerimônia de posse todos os
parlamentares catalães, os
Ministros dos Trabalho, Ji-
menez de Parga, e do Inte-

-rior, Rodolfo Martin Vllla,
o Presidente interino da
Assembléia provincial, o Go-
vernador civil, os Prefeitos
das quatro Capitais provin-
ciais catalãs e o chefe da
Região Militar da Catalu-
nha.

Arquivo/21.10.77

Josep Tarradellas
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Argentina mantém controle
sobre combustível nuclear

Bue?ios i4ires — A Argentina terá"seu próprio domínio e controle sobre o
ciclo de combustíveis nucleares, que con-
seguirá dentro de breve prazo", declarou
o presidente da Comissão Nacional de
Energia Atômica, Almirante Carlos Cas-
tro Madero.

Em palestra com jornalistas que o
receberam no Aeroporto de Ezeiza, onde
desembarcou procedente de Washington,
disse o Almirante Castro Madero que a• posição argentina em relação ao Trata-
do de Não Proliferação é a de que de
não pode Interferir nos planos nucleares
de cada pais.

De novo
Assim ele emitiu alguns conceitos já

expostos em recente entrevista concedi-
da em Washington, durante a realiza-
ção da Conferência Preparatória de
Avaliação Internacional do Ciclo de
Combustível Nuclear, realizada entre os
dias 19 e 23 deste mês, à qual compare-
ceram mais de 30 países — inclusive o
Brasil.

Naquela ocasião ele reiterava queseu pais não assina o Tratado de Não
Proliferação de Armas Nucleares "por
questão d'e principio, pois o considera
um Tratado discriminatório ao vulnerar
o principio de igualdade jurídica de to-
dos os Estados".

Em suas declarações de ontem, o Al-
mirante Castro Madero lembrou que o
comunicado final da reunião de Wash-
ington manifesta-se contrário à prolife-ração, "mas também ressalta que não se
pode interferir nem ameaçar o desen-
volvimento dos planos nucleares com
fins pacíficos".

Referindo-se à conferência de
Washington, frisou que o fato de a Ar-
gentina ter sido convidada significa uma"consideração" às atividades da comis-
são da qual é presidente, "já que não
foram convidados todos os paises, mas
apenas aqueles que têm um d-esenvolvi-
mento nuclear de certa importância, en-
tre os quais está o nosso".

Alnizio Machado
Correspondente

Acrescentou que, fundamentalmente,
a tarefa dessa reunião foi dividir um
trabalho a ser feito sobre a avaliação do
ciclo de combustíveis em oito grupos. Os
paises foram distribuídos de acordo com
sua capacidade e sua responsabilidade,"ficando a Argentina como co-presiden-
tb do grupo encarregado dos combusti-
veis irradiados".

Sobre o projeto de criação de "um
banco de combustíveis apresentado du-
rante a reunião de Washington, frisou
que se trata de um plano cujo objetivoe evitar a proliferação, "mas não há na-
da decidido. Ele será Incluído nos estu-
dos a se realizarem a partir de agora e
de seu resultado se decidirá sobre a con-
venlêncla ou não de se elevar a idéia
adiante".

Segundo os especialistas, apesar de
a Argentina insistir que "a bomba atô-
mica não é um objetivo nacional", os
paises fornecedores de tecnologia
nuclear se recusam a fornecer-lhe os
elementos básicos para completar seu
controle do ciclo atômico.

Alegam os fornecedores — reunidos
no Clube de Londres — que o fato de a
Argentina não ser signatária do Trata-
do de Não Proliferação justifica não
atender a seus pedidos. A posição ar-
gentina, entretanto, conforme afirmou
em Washington o Almirante Castro Ma-
dero, é o de que "atualmente o Tratado
é inoperante, pois as potências nuclea-
res longe de cumprirem com o compro-
mlsso do Art. 6.v, de terminar com o pe-rigo de um holocausto nuclear, Incenti-
vam esse perigo e o Clube de Londres fezletra morta das poucas salvaguardas
constantes dos Arts. 3.9 e 4.°, de não in-
terferir com o desenvolvimento facnoló-
gleo dos usuários de energia nuclear".

A maior reivindicação argentina é
conseguir a tecnologia da elaboração da
água pesada — elemento moderador da
velocidade dos nêutrons — que atual-
mente tem que importar, o que lhe co-
loca em situação de dependência dos
fornecedores.

Poniatowski chega a B. Aires
Buenos Aires (do Correspondente) —"Existem problemas que dizem respeito

a todo o Terceiro Mundo, problemas de
equilíbrio internacional entre o Leste e o
Oeste, era relação aos quais a posição da
França é ao lado dos paises dn Terceiro
Mundo", declarou o Embaixador Michel
Poniatowski, representante pessoal do
Presidente Giscard DEstaing. ao desem-
barcar ontem em Buenos Aires.

Frisando que não representa o Mi-
nistério do Exterior de seu pais, mas o
Presidente da República, que o encarre-
gou desta viagem, Poniatowski disse quese avistará com o Presidente Jorge Ra-
fael Videla e outros dirigentes argen-
tinos.

Duas ilhas
A uma pergunta sobre a importância

que a França atribui ao papel da Argen-
tina e do Brasil no cenário mundial até
o fim do século, o Embaixador francês— com uma certa dose de ironia — res-
pondeu que se o autor da pergunta "co-
nhecesse Geopolitica" saberia que o mun-
do se divide "em duas imensas ilhas: a
primeira ilha composta da Europa, da
Ásia e da África e a segunda composta
do conjunto das duas Américas".

Depois de destacar que, na América
do Norte, os Estados Unidos já se torna-
ram potência industrial e econômica,
disse que "agora, a Argentina e o Brasil
estão chamados a alcançar este mesmo
tipo de poderio".

Falando em francês — embora afir-
masse que entende bem o espanhol Po-
niatowski destacou a preocupação da
França com os problemas em cuja solu-
ção a América Latina terá um papel im-
portante a desempenhar — razão da mis-
são que lhe atribuiu o Presidente Giscard.

— Existem os problemas das rela-
ções Norte—Sul, quer dizer, problemas
das relações entre os paises desenvol-
vidos, os paises em vias de desenvolvi-
mento e os países que não têm nenhum
poderio industrial e os que têm ener-
gia e matérias-primas. Estamos aqui

para abordar tais temas, que nos preo-cupam na França e que dizem respeito
ao equilíbrio mundial, particularmenteos que se referem à África e ao Oriente
Médio. E, certamente, assuntos de in-
teresse bilateral.

Poniatowski lembra que seu pais é
a quinta potência industrial e terceira
comercial no mundo e deseja que suas
relações com a América Latina "sejam
mais estreitas do que são atualmente".

Sobre a possibilidade de uma visita
do Presidente Giscard ao Brasil ou à
Argentina, declarou não estar em con-
dições de abordar o tema.

O ex-Ministro francês desembarcou
na Base Militar junto ao Aeroparque de
Buenos Aires, viajando num helicópte-
ro que o trouxe do Aeroporto Interna-
cional de Ezeiza. Vestindo roupa muito
simples — um paletó azul-marinho e
uma calça que mais parecia um jeans —
foi saudado pelo Subsecretário das Re-
lações Exteriores Gualter Aliara, além
do Embaixador francês e diversos fun-
cionários da Embaixada e da Chancela-
ria argentinas.

Sua chegada coincidiu com a do
Presidente Jorge Videla, que vinha de
Salta, o que provocou uma certa expec-
tativa em torno de um eventual encon-
tro entre os dois.

O helicóptero de Poniatowski con-
tudo desceu momentos depois da parti-da do General Videla, que tão logo de-
sembarcou dirigiu-se a uma dependên-
cia do Aeroporto para uma reunião com
seus assessores, com os quais pennane-
ceu quase meia-hora.

Os jornalistas e correspondentes es-
trangeiros notaram a extrema facilidade
com que puderam entrar no aeroporto
militar mediante a simples apresenta-
ção de um documento de identidade —
e aproximar-se a menos de 10 metros
do Chefe de Estado, protegido por um
discreto dispositivo de segurança.

A visita de Poniatowski termina
quarta-feira, quando partirá para Bra-
silia, segunda e última etapa de sua mis-
são, que lhe tomará uma semana.

Japão estuda construção de
usina atômica subterrânea

Tóquio — Até março do próximo ano,
estarão concluídos os estudos que vêm
sendo feitos pela Agência de Recursos
Naturais e Energia do Japão para a
construção de usinas atômicas subter-
raneas. Segurança e proteção ao melo-
ambiente são as principais razões apon-
tadas para justificar o projeto.

O Japão já tem em operação 14 usl-
nas nucleares com capacidade de produ-
ção de quase 8 milhões de quilowatts e
estão em construção, ou projetadas, ou-
trás IS, com capacidade total para 14
milhões de quilowatts. O objetivo do Go-
verno é ter, até 1980, usinas suficientes
para a produção de 60 milhões de quilo-
watts.

Preocupação
Mas, independente da preocupação

oficial quanto à segurança dessas usl-
nas e ao que possam representar de
ameaça para o melo-amblente, começam
a multiplicar-se os protestos de grupos
uc cidadãos, temerosos de que as insta-
lações atômicas possam representar um
risco para as comunidades próximas. E o
próprio Governo admitiu alguns casos
de escapamento de radiação, como ocor-
reu no inicio do mês em um reator do
complexo atômico do vPàvnjò de Tohal.

A posição dos mo. adores dos locais

Anilde" Werneck
Correspondente

onde existem ou existirão usinas atômi-
cas tem preocupado o Governo japonês,
que já enfrenta quatro ações judiciais
movidas por grupos que exigem a sus-
pensão dos projetos em suas áreas. A úl-
tlmá destas ações foi iniciada no final
da semana passada pela Associação dos
Moradores de Arahama, cidade de Ka-
shiwazaki, Província de Niigata.

A alegação inicial é de que a terra
vendida pelo Governo local à companhia
de energia elétrica de Tóquio para a
construção da usina nuclear pertencia a
um grupo de moradores, por usucapião.
Outras ações, com razões mais diretas
contra as usinas, já foram movidas por
moradores de Ikatahara, Tokai e Fu-
kushlma.

A oposição às usinas nucleares têm-
se limitado, até agora, a estas ações ju-
dlciais e a protestos moderados, mas os
moradores de Arahama ameaçam usar
a força, se não forem atendidos em suas
pretensões.

Para o Governo, que também se pre-ocupa com a proteção do meio-ambiente,
a construção de usinas subterrâneas
constitui a solução ideal, embora mais
dispendiosa. O plano fora proposto no
ano passado pelo Conselho-Geral de
Energia, órgão assessor do Ministério do
Comércio Internacional e da Indústria,
com base nas experiências já realizadas
na Suiça, França e Noruega.

Plebiscito aponta
maioria do Panamá
a favor-do Acordo

Panamá — Com quase
700 mil votos apurados tf ai-
tam pouco mais de 100 mil),
a maioria do povo paname-
nho apoiou, em plebiscito,
a ratificação dos Acordos
assinados com os Estados
Unidos sobre o Canal. Em-
bora o resultado oficial só
seja divulgado quinta-feira,
já se sabe que os eleitores
contrários aos Acordos so-
mam metade dos que apro-
vam o novo Tratado nas
bases em que íoi negociado
com os norte-americanos.

Satisfeito com os resulta-
dos parciais, o General
Omar Torrijos disse jntem
por uma cadeia de emisso-
ras de rádio que tinha a
certeza de que os paname-
nhos "dariam sua resposta
através dos votos e não com
botas, fuzis e canhões". A
votação transcorreu sob ab-
soluta normalidade.

DE CAMINHÃO

Mesmo em lugares onde
se previa a oposição mais
declarada aos Acordos, o re-
sultado foi favorável a poli-
tica do General Ton ij o.s,
que saiu pais afora mim ea-
minhão para acompanhar a
apuração dos diversos dis-
tritos.

Na Capital, onde os oposi-
tores fizeram campanha
mais intensa, 234 mil pes-
soas manifestaram-se favo-
ràveis aos Acordos, enquan-
to 119 mil se opuseram. Em
Cólon, província em que se
esperava o despejar de vo-
tos contrários aos Acordos,
o Governo venceu por 26
mil votos contra 19 mil.

A primeira urna aberta
foi a de Vale da Esperança
— uma favela — e os eleito-
res se pronunciaram a fa-
vor do Tratado, o que foi
considerado "bom sinal"
por Torrijos. Até o momen-
to, só num distrito o Gover-
no foi derrotado, o de San
Blas, de numerosa popu-
lação indígena, onde 2 mil
533 votos foram contrários
aos Acordos e 2 mil 423 fa-
voráveis.

As províncias bananeira;,
de Bocas dei Toro e Puerto
Armuelles foram as que
apoiaram os Acordos com
maior quantidade de votos.
Representantes das Naçõe:
Unidas inspecionaram o
plebiscito e a apuração e
não disseram até agora que
Louve irregularidades.

"O povo deseja uma so-
lução pacifica para acabar
com o controle americano
do Canal e por isso nunca
duvidei da vitória. Milhares
de mães votaram no domin-
go para que ;eus filhos náo
tenham de derramar san-
gue numa batalha", procla-
mou Torrijos pelo rádio. O
Chefe de Estado paname-
nho, que chegou ao P o d e r
através de golpe militar, foi
muito cumpr imentado
quando votou, ontem, em
sua zona eleitoral, a Escola
Belisario Porras.

BOYD, CANDIDATO

O plebiscito, primeira
consulta ao povo paname-
nho em muitos anos, ant:-
cede as eleições legislativas
de agosto de 78, quando ae-
ra escolhida uma Assem-
bléia, e os deputados te*ao
cemo encargo, entre outroi,
o de eleger indiretamente
um Presidente da Repúbli-
ca.

Apontado como adversa-
rio de Torrijos nessa eleição
de agosto, o ex-Ministro das
Relações Exteriores Aquill-
no Boyd disse que concorre-
rá às urnas e continuará
multando na política "a
menos que circunstancias
futuras não permitam".

Boyd, que deixou a Chan-
celarla por discordar do Go-
verno em algumas questões,
declarou esperar que o Ge-
neral Torrijos cumpra sua
promessa de abertura de-
mocrática, "e promova o re-
torno dos exilados, melhore
a situação dos direitos hu-
manos e devolva legalidade
aos Partidos políticos, clan-
destinos desde 1968".

O ex-Chanceler acrescen-
tou que a ratificação dos
Acordos "abrirá uma etapa
muito importante em nossa
vida nacional c reafirmam
a soberania do Panamá no
ano 2000". Os Acordos pre-vêem a retirada militar
americana em 2000.

Em Washington, alto fun-
cionário do Governo Carter,
que preferiu ficar anônimo,
salientou que a proporção
de dois terços obtida no pie-
biscito "é a mesma que pre-
cisamos para que os Açor-
dos sejam aprovados pelo
Senado. Esperamos que os
s e nadores americanos si-
gam o bom exemplo do po-
vo panamenho".

Sínodo aprova hoje a nova
orientação para catequese

Cidade do Vaticano — Por maioria,
as 34 proposições do documento final do
Sinodo — que será submetido a votação
hoje — foram aprovadas, desvinculando
a cataquese do trabalho social da Igreja,
o que significou a derrota do documen-
to de Medelln, de 1968.

As propostas satisfazem ã linha Io-
pez-trujillista (do secretário-geral da
Ceiam, o Bispo colombiano Alfonso Lo-
pez Trujlllo), apoiada pela maioria da
Igreja latino-americana representada no
Smodo, que exigiu uma redefinição da
catequese "infiltrada Ideologicamente pe-
Io marxismo."

Às propostas
A primeira proposição aprovada on-

tem estabelece que todos os documentos
sinoclais — cerca de 20 quilos — serão
entregues ao Papa Paulo VI.

As outras não roram reveladas, já
que Paulo VI somente ficará encarregado
de decidir sobre sua publicação ou não,
depois do encerramento do Sinodo, sá-
bado próximo.

Sabe-se, no entanto, que a vincula-
ção da catequese ao trabalho social da
Igreja fica abolida, apesar de a corren-
te minoritária do Sinodo ter recebido o
surpreendente apoio do Superior-Geral

dos Jesuítas, Padre Arrupe, que num do-
cumento divulgado sábado passado jus-
tificou o uso da violência, em alguns ca-
sos, para se chegar à justiça.

Arrupe também afirmou que a cate-
quese deveria incluir a possibilidade de
um diálogo com os marxistas, posição
que recebeu o apoio cie alguns prelados
latino-americanos. As Igrejas do Peru e
Venezuela, assim como a espanhola, re-
cordaram inclusive a necessidade de, em
alguns casos, se vincular a catequese aos
problemas socioeconômicos.

O presidente da Secretaria de não
Crentes do Vaticano, Cardeal Franz Koe-
nig, no entanto, declarou que os dirigen-
tes políticos comunistas muitas vezes
procuram o diálogo com a Igreja para
conseguir chegar ao Poder em seus res-
pectivos paises.

Com a aprovação das propostas da
linha lopez-trujillista, a atitude dos sa-
cerdotes frente aos problemas socioeco-
nòmicos será discutida em abril de 1978
numa assembléia convocada pela Sagra-
da Congregação para o.s Religiosos e Ins-
titutos Seculares, presidida pelo Cardeal
argentino Eduardo Pirónio.

Ontem D Eduardo denunciou a ten-
dência à interpretação radical da vida
religiosa com relação à atividade sócio-
econômica, razão pela qual se está ela-
borando uma resposta a tal tendência.

Linha Londres—Cingapura
anima empresa do Concorde

Londres — O a?iii?tcio de que Cinga-
pura e Londres serão ligadas três vezes
por semana por vôos do Concorde consti-
tui o segundo sucesso do supersônico
franco-britanico em poucos dias e os
entusiastas da aviação comercial — ai-
guns dos quais conferem características
quase humanas ao avião, que para ele
tem uma personalidade própria — estão
convencidos de que as linhas serão es-
tendidas à Austrália e outros paises no
Sudeste asiático.

O serviço para Cingapura será ope-
rado conjuntamente pela Singapore Air-
ways e pela British Airways, e os aviões
levarão as cores e emblemas de ambas
as empresas, pintados em cada lado do
avião.

Viabilidade econômica
Para a British Airways, trata-se de

um passo importante para a extensão
de sua linha de Bahrein até a Malásia e
a empresa espera que seus serviços em
breve atinjam Hong-Kong, Filipitias e
Japão.

O Irã e a China detêm opções de
compra do Concorde e até agora não
houve confirmação de que os aviões se-
rão mesmo adquiridos. Se a linha Lon-
dres—Cingapura for bem sucedida, a
Singapore Airlines, uma das mais lucra-

Robert Dervel Evans
Correspondente

tivas empresas da Ásia, poderá decidir-se
pela compra do Concorde também, ao in-
vés de fazer simplesmente um contrato
de leasing.

Ninguém sabe ao certo quanto
custará este leasing ã empresa de Cin-
gapura. Já se falou em 1 milhão de li-
bras por mês, que foi a cifra discutida
entre a British Airiuays e as Filipinas
há algum tempo.

O avanço real para o Concorde foi
a permissão de pousar em Nova Iorque.
A British Airways previa um veredicto
favorável dos tribunais americanos e
quando a questão subiu à apreciação da
Suprema Corte, a empresa percebeu queestava à beira do sucesso após dois anos
de disputas legais e de ações movidas
por grupos contrários, defensores do
meio-ambiente e por moradores das vi-
zinhanças do aeroporto Kennedy.

O que surpreendeu foi o pouso tran-
quilo do aparelho no seu vôo experi-
mental de quarta-feira da seinana pas-
sada. Não somente fracassaram as ten-
tativas para organizar manifestações de
protesto, como o nivel de^ruido do Con-
corde ficou bem abaixo do que alega-
vam os seus oponentes. Segundo noticias
veiculadas pela imprensa britânica, o ni-
vel de ruído foi mesmo i?iferior ao que
o aparelho detector era capaz de regis-
trar.
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Chegou Pr emier.
Sabor total
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¦¦¦¦¦¦:*.;. TT nicotina!¦ 1
Se você anda preocupado com cigarro, mas não dispensa o prazer

de fumar, agora você tem uma grande opção: Premier.
Premier tem o exclusivo filtro TFC e 25% menos nicotina.

j £& Mas, ao contrário do gue você pode pensar,
Premier tem sabor, muito sabor; É o primeiro cigarro com filtro TFC

: e menos nicotina gue lhe dá o sabor dos melhores cigarros.
Por tudo isso, se você anda preocupado mas hão dispensa o prazer¦defumar, só resta uma pergunta: <

Por gue você não acende um Premier e aproveita o sabor total
com menos nicotina? '

Filtro TFC, exclusivo.
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EUA garantem que
África do Sul não
fará arma nuclear

OLP ouve árabes dos territórios ocupados

Washington — Embora o
P r i m e i r o-Ministro John
Vorster afirme nada ter
prometido, 0 Departamento
de Estado confirmou ontem
que o Premier sul-africano,
há apenas duas semanas,
comprometeu-se com
Washington a não desen-
volver armas nucleares. A
promessa foi. feita em carta
ao Presidente Carter no úl-
Ümo dia 13.

Numa entrevista concedi-
da à cadeia de televisão
ABC, no domingo, no en-
tanto, Vorster afirmou:"Não me lembro de ter feito
promessas ao Presidente
Carter, mias volt0 a repetir
.o que digo sempre: a África
do Sul só está interessada.
no desenvolvimento pacifi-
co da energia nuclear".

DUAS VERSÕES

Nota oficial distribuida
ontem pelo Departamento
de Estado sustenta que, no
mês de agosto, o Embaixa-
dor norte-iamericano em Pe-
tróia, William Bowdler pe-
diu três garantias à Chan-
celaria sul-af ricana:
•A África do Sul não tem
nem pretende desenvolver
explosivos nucleares para
qualquer objetivo, pacifico
ou não;
• Uma usina observada
por satélites no deserto de
Kalahari, perto da írontei-
ra com a Namibia, não é lo-
cal de beslte de artefatos
nucleares.

• Não haverá testes nu-
cleares de qualquer espécie
no pais.

O pedido, entregue a 20
de agosto, teve por base a
crescente preocupação dos
Estados Unidos, União So.
viética, França, Grã-Breta-
nha e outros paises ante as
atividades em Kalahari, de-
tectadas por satélites de re-
conhecimento norte-ameri-
canos e soviéticos. Fotos ob-
tidas indicavam que uma
explosão nuclear era irai-
nente.

No dia seguinte ao pedi-do, segundo o Departamen-
to de Estado, um funciona-
rio da Chancelaria sul-afri-
cana comunicou a Bowdler
que Vorster e o Ministro do
Exterior E. F. Botha "o ha-
viam autorizado a dar as de-
vidas garantias aos três pon-tos". As garantias formais
foram reasseguradas numa
carta do Primeiro-Ministro
John Vorster ao Presidente
Carter.

Inclusive, dois dias depois
do comunicado a Bowdler,
Carter informou sobre o
c o mpromisso sul-africano,
acrescentando que os Esta-
dos Unidos continuariam a
observar a situação atenta-
mente e a fazer esforços
para persuadir Pretória a
concordar com a supervisão
internacional de suas insta-
lações nucleares, assim co-
mo a assinar o Tratado de
não Proliferação Nuclear.

Beirute — A Organização para a
Libertação da Palestina (OLP) está rea-
lizando contactos discretos na margem
ocidental do rio Jordão e na faixa de
Gaza, territórios ocupados pelos israe-
lenses, visando formar uma delegação
palestina, para eventualidade de a Con-
ferência de Paz de Genebra ser reconvo-
cada.

Os contactos estão sendo feitos ago-
ra e a OLP aceitará quaisquer persona-
lldades na delegação, sob a condição de
que receba um convite para a Confe-
rência, em Igualdade de condições com
outros árabes. Oficialmente, a Organi-
zação reconhece a existência dos con-
tactos, mas acentua que não foi toma-
da nenhuma decisão sobre a composição
da delegação que irá a Genebra.

Governo provisório
"Ê prematuro pensar numa delega-

ção, numa ocasião em que não acredi-
tamos na realização da Conferência de
Genebra", disse Abdel Awad Saleh, mem-
bro do Comitê Executivo da OLP e che-
fe do Departamento da Pátria Ocupada.
Saleh é ex-Prefeito de El-Birah, uma
pequena cidade perto de Jerusalém, e foi

deportado em 1973, como uma ameaça à
segurança.

Os israelenses estão tentando encon-
trar uma alternativa para a OLP, mas
é Impossível formar uma delegação pa-
lestina separada, sem a aprovação da
OLP, assegurou Saled. "De acordo com
minha experiência de sete anos como
prefeito e com os contactos com os is-
raelenses, eu os vi tentar formar tuna
liderança local contra a OLP, mas fra-
cassaram. Todos os sindicatos, as socle-
dades de caridade, os clubes de homens
e jovens, todas as instituições que têm
permissão de funcionar nos territórios
ocupados, estão com a OLP. Todos os
prefeitos sustentam que a OLP repre-
senta o povo palestino."

Os membros do Comitê Executivo da
OLP se recusam a discutir os detalhes
de uma possivel delegação palestina por-
que, publicamente, eles ainda insistem
em que a OLP é o único representante
legitimo do povo palestino, Contudo, fa-
Ia-se, na liderança não só em formar
uma delegação, como até um Governo
provisório, que contaria inclusive com o
apoio do Egito, Estados Unidos e União
Soviética, como um meio de contornar arecusa de Israel de manter quaisquernegociações com a OLP.

Sadat denuncia Moscou

Begin reestrutura
coalizão de Governo

Jerusalém —- Extrema-
mente pálido e demons-
.rando o esforço de que
precisou fazer para subir
na tribuna da Knesset
(Parlamento), o Primeiro-
Ministro de Israel, Me-
nahem Begin, anunciou a
ampliação de sua coalizão
de Governo, com a entrada
de quatro novos Ministros
no Gabinete.

Os novos Ministros repre-
sentam o Dash (Movimento
Democrático para a Mudan-
ça) e o chefe deste Partido,
Yigal Yadin, será Vice-Pre-
rhier, substituindo Begin em
caso de impedimento. O Go-

verno contará agora com
maioria de dois terços na
Knesset (77 deputados de
um total de 120).

O chefe da Oposição tra-
b a 1 h 1 s t a, ex-Ministro da
Desfesa Shimon Peres, de-
clarou que o Dash "selou
sua condenação de morte"
ao entrar no Governo. Des-
de maio, o Dash — que tem
15 deputados na Knesset —
vinha negociando com o LI-
kud (bloco governista, for-
mado por três Partidos, o
principal o Herut, de Be-
gin) sua participação no
Governo.

Cairo — A União Soviética tem queabolir "suas medidas políticas provoca-tórias e suas alianças suspeitas" contra
o Egito e o Sudão, afirmou o Presidente
egípcio Anwar Sadat, ao exigir também
a interrupção do "fornecimento maciço
de armas" soviéticas à Líbia e à Etiópia.

Sadat acrescentou que a União So-
viética ainda tem uma oportunidade de
estabelecer "relações normais" com o
Egito e Sudão, devendo rever sua poli-
tlca em relação aos dois países "com
objetividade e sem amargura". O Pre-
sidente não mencionou especificamente
a União Soviética, mas deixou claro que
se referia a esse pais.

Sem amargura
A declaração foi feita na abertura

de uma sessão conjunta dos Parlamen-
tos do Egito e Sudão, convocada para
fortalecer a coordenação do programa
destinado a unificar politicamente os
dois países. Ao 'se referir aos "violentos
choques" ocorridos no passado entre o
Egito e o Sudão contra "potência cuja
força é multas vezes superior à nossa",
destacou:

"Essa potência ainda desenvolve um
plano em grande escala para cercear
novamente nossa soberania e livre de-
terminação nacional. Está fazendo isso
através de medidas políticas provocati-
vas, alianças suspeitas e maciços fome-
cimentos de armas, além de Intrigas".

A afirmação alude às relações de
Moscou com a Líbia e Etiópia, países vi-
zinhos do Egito e Sudão que recebem
grandes remessas de armamento sovié-
tico. O Presidente do Sudão, Gaafar Nu-

melry, que co-presidiu a sessão parla-mentar, não se referiu à União Soviéti-
ca, preferindo abordar apenas as rela-
ções de seu país com o Egito.

Os laços do Egito e do Sudão com
a União Soviética estão fortemente aba-
lados há vários anos, depois que Moscou
se recusou a fornecer novas armas e a
renegociar as dívidas com o Governo do
Cairo. O Sudão, por sua vez, acusa a
União Soviética de ter apoiado várias
tentativas de golpes de estado contra
Numelry, desde 1971.

O Presidente Sadat, que concluiu
um acordo de defesa com Numeiry ano
passado, disse que "estamos ambos com-
prometidos numa estratégia conjunta
para defender a segurança de toda a
região contra qualquer tipo de agressão".
Apesar de seus ataques, Sadat acrescen-
tou que "as forças externas que procuram
dominar e impor sua ideologia têm uma
plena oportunidade para estabelecer re-
lações normais com nossos povos, basea-
da no respeito mútuo de interesses e da
soberanisr_»c»G»al. Conclamo essas for-
ças a reexaminarem seus propósitos com
objetividade e sem amargura".

O Egito e o Sudão iniciaram seu
programa de coordenação e integração
politica e econômica em 197.4; dois anos
mais tarde assinaram um pacto de de-
fesa; em fevereiro último, foi formada
uma "liderança política comum" com-
posta por Sadat, Numeiry e o Presiden-
te da Síria Hafez Assad. Comenta-se,
contudo, que o Egito e o Sudão mos-
tram-se extremamente cautelosos na
realização do programa conjunto, que
deverá ficar concluído somente depois
de muitos anos.

Holden Roberto reafirma
fragilidade do Governo de
Neto sem ajuda estrangeira

Paris — O presidente da derrotada Frente Na-
cional de Libertação de Angola (FNLA), Holden Ro-
berto, afirmou ao jornal parisiense J'l4*}<#tm qu."se as tropas cubanas saíssem de Angola o regime de
Agostinho Neto não duraria "nem um minuto". Ro-
berto se declarou envolvido "numa nova guerra de
libertação contra Luanda".

Segundo ele, existem atualmente 40 mil es-
trangeiros em Angola — a maior parte cubanos.
Disse que os aviões da Força Aérea de Luanda são
pilotados por argelinos e que a maior concentração
de tropas cubanas, no momento, está no Norte do
país.

nifica que as forças de Ro-
berto tenha se debilitado.

De acordo com Roberto,"a situação atual não é de-
finitiva. Nosso objetivo é
asfixiar Luanda, expulsar os
cubanos e discutir com o
MPLA (no Poder) e a
UNITA (liderada por Jonas
Savimbil a paz. Lutaremos
para conseguir uma fór-
mula de reconciliar os três
movimentos e organizar
eleições em todo pais".

OS LUGARES

Roberto assinalou que há
grandes contingentes d e
Havana em Carmona, Me-
gage, São Salvador, Santo
Antônio do Zaire e Malan-
ge. O fato do Zaire,' que
apoiou a FNLA .durante a
guerra, ter reconhecido o
Governo de Agostinho Neto,
segundo J'Informe, não sig.

Revista acusa Israel
de roubo de

Nova Iorque — O Gover-
no de Israel conseguiu, há
10 anos, construir um arse-
nal nuclear clandestino,
apropriando-se ilegalmente
de urânio enriquecido nos
Estados Unidos e na Euro-
pa, informa a revista Rol-
ling Stone em edição que
circulará nó dia 15 de no-
vembro.

O artigo afirma que a
operação israelense contou
com a ajuda de uma unida-
de especial de comandos e
que, nos dois casos, Israel
teve a cooperação dos Go-
vemos da França e da Ale-
manha Ocidental. Nos Esta-
dos Unidos, foram retirados
de uma usina nuclear da
Pensilvania de 100 a 200
quilos de urânio do tipo
usado em armas atômicas.

A operação na usina de
Pensilvania foi descoberta
pela Agência Central de In-
teligência (CIA), que levou
o problema ao então Presi-
dente Lyndon Johnson, em

uramo
1966. Johnson deu ordens
ao diretor da CIA, Richard
Helms, para que o assunto
fosse mantido em segrede.

A unidade especial de co-
mandos foi organizada pelo
serviço secreto israelense, o
Mossad, em 1967 ou 1968;
esse grupo, no começo de
1968, seqüestrou um ca-
minhão de 25 toneladas,
com urânio, na França, a
seguir, contrabandeou o
produto até instalações mi-
litares secretas no deserto
de Negev. A mesma unida-
de, mais tarde, roubou ou-
tro carregamento de urânio
na Grã-Bretanha e, depois,
mais dois carregamentos,
contando, na ocasião, com
a ajuda dos Governos da
França e da Alemanha Oci-
dental.

Os Governos dos dois pai-
ses receberam dinheiro e
tecnologia nuclear avança-
da em troca dos carrega-
mentos; os sequestros fo-
ram realizados para enco-
brir as transações.

Pequim
reúne o
Legislativo

Pequim — o Presidente
Hua Kuo-feng anunciou quo
o Congresso Nacional do
Povo vai se reunir no pri-meiro trimestre do próximo
ano a fim de eliminar de
vez "a venenosa influência"
do Grupo dos Quatro e"acelerar a construção do
socialismo". Hua disse tam-
bém que a decisão de con-
vocar o 5o Congresso "está
inteiramente de acordo com
os desejos e aspirações das
massas".

A agência Nova China ex-
plicou que a convocação fl-
cou decidida durante reu-
nião do comitê permanente
do 4o Congresso Nacional do
Povo realizada no Salão do
Povo, ontem. A agenda do
5o Congresso, segundo a No-
va China, inclui: relatório
sobre a obra do Governo,
reforma da Constituição e
eleição de dirigentes. Será
o primeiro congresso a se
realizar sob a presidência
de Hua.

O ÚLTIMO

O 4? Congresso se reali-
zou em janeiro de 1975 e a
Constituição estipula que o
próximo deveria acontecer
em 1980, cinco anos depois.
Como parte dos preparati-
vos para a reunião, explicou
Hua, é necessário que se
efetuem novos Congressos
do Povo nas províncias, mu-
nicipalidades e regiões au-
tônomas. Indicoxi que devi-
do à influência do Grupo
dos Quatro, vários inimigos
do povo conseguiram se in-
filtrar e alguns membros
dos comitês revolucionários

eleitos pelos congressos
cometeram erros graves

e se recusam ao arrependi-
mento.

Disse que os novos repre-
sentantes e funcionários lo-
cais "devem ser representa-
tivos e precisam contar
com o apoio das massas".
Acrescentou que precisam
ser excluídos todos os que"provocaram distúrbios com
a esperança de conseguirem
altos cargos".

t.

: um M r>M H<'^*-:m>Í'_ !f!\\\\\í íhí ;: h'i > | - í í hS ónvu*.i4tff j fh\\\U ,.;:;; H'." '> ' < V ij J.tHUSR, I Jf { h li,/. i. vi}; ;t, 11 te>.tL_-___l [I iiMrjií"'"
».í f 

! í',4í!tjl!l,ui!íiíliii|li|ti]|it)!lií ;''/''

Mailiiiiiiii^iiiii'^r_____________i__________l___a__I____^ ...¦¦'¦¦ _____________ ... —_________EÉMGffij.fo»a:i-¦'wKA-^.- :-.:.

mm _IH: .f ____ ___t-K.Sa HKBraf____».»>4fifr' .j;1¦__¦ ___u mmm . i
___________________________________________________________________________________________________________________________________»____-__¦-I mm^W^Mm^m^SwSm^^^mmmmmmmmmmmmmm^^m_P1 I'__I¦_¦ tJ__iPSl¦_¦_¦ _____ -M-H PB ill

^b'^*8i __HP^___!
¦' - -%__________i _______<í£íV'_l H

II: ;i^Í^ iüsê-'' II

^m\

•fl 1
li, ,

A CAIC vende tratores
Através de licitação pública, cujo prazo se encerra no dia 7

de novembro próximo, a CAIC - COMPANHIA AGRÍCOLA, IMO-
BILIÁRIA E COLONIZADORA - está vendendo 101 tratores usa-
dos, porém em boas condições de conservação e de funciona-
mento, de acordo com o seguinte resumo.

41 CATERPILLAR D-6B
21 CATERPILLAR D-4D
21 FIAT 70 Cl
18 FIAT AD-7A

Esses tratores poderão ser vistoriados diariamente, das 8
às 11 e das 13 às 17 horas, no Centro de Mecânica Agrícola,
em Jundiaí, SP, km 65 da Rodovia Marechal Rondon.

Demais informações poderão ser obtidas na sede central
da CAIC, em São Paulo, à Rua Dna Germaine Burchard, 515 (Água
Branca), telefone 262-1700.

_m Banco
Itaú S.A.

r
Hoje, mais

uma agência

São Paulo/Afonso Brás
Rua Afonso Brás íi.° 430



16
JORNAL DO BRASIL Terça-feira, 25/10/77 Cadèrntf*

Juiz do í.° Tribunal
reconstitui amanhã morte
de Cláudia Lessin

O apartamento da Rua Desembargador Alfredo
Russel, onde morava Michel Albert Frank, e a pedra
do Chapéu dos Pescadores, na Avenida Niemeyer,
estarão cercados, amanhã, por forte aparato poli-
ciai. A partir das 21h, o Juiz Alberto Mota Moraes,
do 1° Tribunal do Júri, fará a recònstituição da
morte e da tentativa de ocultação do cadáver de
Cláudia Lessin Rodrigues.

Ontem, durante a prova de defesa de Michel
Frank, o juiz encaminhou ofício ao Comandante
da Polícia Militar, pedindo garantias de segurança
para a execução do ato processual. Hoje, no tribu-
nal, serão ouvidas mais duas testemunhas: o estu-
dante João Adeles e o pescador Jander Lopes de
Farias. O juiz não respondeu, ainda, ao pedido da
defesa, para ser arrolado, também, o detetive Ja-
mil Warwar.

A PROVA

A prova de defesa de Mi-
chel Pranck foi realizada
em ambiente tenso e teve
linicio com 60 minutos de
atraso. O cabeleireiro Geor
ge Michel Khour compare-
ceu, mais uma vez, algema-
do. O fato não provocou, no
entanto, nenhuma critica
de seus advogados. O acusa-
do manteve-se calmo, subs-
tituiu os muitos cigarros
por chicletes e continuou
usando a mesma roupa,
calça azul-marinho e cami-
sa social branca. Até o ini-
cio da tomada dos depoi-
mentos, seu advogado, Jair
Auler, não sabia se ele vol-
taria para o Hospital Psi-
quiátrico Nelson Humgria
ou se seria transferido para
uma prisão comum.

Entre a s testemunhas,
uma mostrava-se muito
pouco à vontade. O neurolo-
glsta Carlos Bacelar admi-
•tlu que preferiria não ter
sido arrolado."Gostaria de questionar a
validade da minha prescn-
ça como testemunha, pois,
pelo que sei, cabe á teste-
munha Informar e nào opl-
nar. Sei que íul arrolado
em conseqüência de uma
entrevista dada ao jornal O
Estado de S. Paulo. Seu
conteúdo foi mera opinião.
Não creio que minha decla-
ração à imprensa traga
subsídios para o julgamen-
to, que não possam ser obti-
dos dos Ilustres colegas do
IML" — disse ele.

Legista confirma que
jovem foi estrangulada

Durante três horas, o mé-
dico legista Rubens Pedro
Macuco Janinl, do Instituto
Afranio Peixoto, foi questio-
nado pelo advogado Wilson
Lopes dos Santos e pelo
Promotor José Carlos da
Cruz Ribeiro sobre o exame
cadavérico era Cláudia Les-
siri Rodrigues. Ele foi a pri-
meira das oito testemunhas
ouvidas, ontem, no processo
em que Michel Albert Frank
e Georges Michel Khour
são acusados pelo assassi-
nio da jovem.

O perito reafirmou que
Cláudia foi morta por es-
trangulamento pelas mãos
e que, embora seu couro ca-
beludo não apresentasse
lesões externas, ela sofreu
ação contundente na cabe-
ça. Afastou qualquer hipó-
tese de a jovem ter sido vi-
tima de uma dose fatal de
cocaína. Todo o depoimento
íoi assistido pelo diretor do
IAP, Sr Nilson Santana. No
final, o advogado de Michel
Frank mostrava-se otimis-
ta: "Foi excelente. As res-
postas atenderam ao que eu
pretendia".

ESTRANGULAMENTO

Após reafirmar que Cláu-
dia Lessin Rodrigues foi
morta por estrangulamento
por mãos (esganadura), o
perito Rubens Pedro expli-
cou que, nesses casos, as
Jesões externas da epiderme
do pescoço podem ter as
mais variadas formas: 11-
neares, curvtlineas ou até
mesmo irregulares. Na ne-
crópsia de Cláudia, garan-' tiu que essas lesões foram
encontradas. Acrescentou
que o cadáver apresentava,
também, lesões internas ca-
racterísticas da esganadura.

"Os músculos externoclei-
do-mastóideos, bem como a
base da língua, pela altura
do pescoço, apresentavam
1 n filtrações hemorrágicas,
em alturas diferentes, o que
confirma o fato de a
pressão exercida no pescoço
.ter sido feita por agentes
diferentes, isto é, dedos e
mãos apertando" — disse
ele.

O que produziu o sulco
observado no hipocôndrio
esquerdo? — indagou o cri-
minalista Wilson Lopes dos
Santos.

Segundo eu ouvi falar
— respondeu o perito — ela
teria, à volta do pescoço,
um fio. Agora, qualquer ins-
trumento do tipo de um fio
produz, sobre pressão, sulco.
Eu tive a capacidade de ob-
servar que, nesse sulco não
havia nenhuma correspon-
dêncla de infiltração he-
morrágica. Queria acrescen-
tar que eu recebi o cadáver
sem o fio".

CONTUNDENTE

O advogado de Michel
¦quis saber se "a tumefação

e a equimose violácea for-
mada nas regiões malares,
bucinadora, labial e masse-
terlna", mencionadas no
laudo, poderiam ter sido
produzidas por manobras
executadas no maxilar da
vitima para auxiliá-la a
respirar. Essas manobras
foram praticadas por Mi-
chel Frank, segundo seu
relato ao patologista Do-
mingos de Paola.

"Não, em absoluto" —
respondeu o perito.

As lesões eram Intensas
e extensas e só poderiam
ser decorrentes de uma ação
contundente, segundo o mé-
dico legista. Para ele, as
lesões observadas no nivel
das regiões peitorais e ex-
ternal, abrangendo um
campo de área grande, não
poderiam resultar de mano-
bras que tivessem por obje-
tivo ajudar alguém que es-
tivesse com dificuldades de
respiração. Mais tarde, in-
qulrido pelo representante
do Ministério Público, afir-
mou que também estas le-
soes foram provocadas por
ação contundente violenta.

A DILATAÇAO

O advogado Wilson Lopes
dos Santos, numa evidente
referência à dilatação do
esfineter anal de Cláudia
Lessin Rodrigues — segun-
do o laudo, provocada pela
introdução de um objeto cl-
lindrico — perguntou se
não há sempre relaxamento
de esfíncteres, depois da
morte. O perito respondeu
que tão logo ocorra a mor-
te, existe um relaxamento
muscular generalizado.

"Este esfineter se relaxa,
mas não a ponto de perma-
necer aberto" — ressaltou.

Acrescentou o médico que"pequena erosão averme-
lhada, no nível da fúcula da
geniitália esquerda", men-
cionada no laudo, traduz
ato sexual violento. Disse,
ainda, que, pelo que obser-
vou, pode ter ocorrido cópu-
Ia anal e vaginal, sem eja-
culação. Explicou que essa
constatação foi feita a olho
nu.

A dilatação poderia ser
decorrente de cópula anal?
— quis saber o Promotor
José Carlos da Cruz Ribeiro.

Achei um pouco acen-
tuada para ser produzida
por um membro viril de as-
pecto normal — respondeu
o perito Rubens Pedro.

Em seguida, o advogado
Wilson Lopes dos Santos fez
uma série de perguntas re-
ferentes ao uso de cocaína,
às quais o médico negou-se
a responder por não ser es-
pecializado em itoxlcologia.
Mesmo assim, o defensor de
Michel Frank pediu que as
perguntas fossem consig-
nadas. A atitude mereceu
um protesto do promotor.

Suíça nega extradição
e vai processar Michel

Brasília — O Ministério'da Justiça recebeu infor-
mações da Policia de Zuri-
que — onde Michel Albert
Frank continua detido, a'pedido das autoridades bra-
sileiras — de que o acusado
da morte de Cláudia Lessin
Rodrigues não poderá ser"extraditado, 

devido à sua
condição de cidadão suíço.

No comunicado, que che-
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O painel na esquina das Avenidas Atlântica e Princesa Isabel foi desmontado por 15 operários

Camargo diz que reações
à campanha contra a
inflação eram esperadas

Brasília — O assessor de imprensa da Presi-
dência da República, Coronel Toledo Camargo, dis-
se ontem que as reações à campanha contra a in-
fiação já eram esperadas pela Assessoria de Rela-
cões Públicas e frisou que teria ficado preocupado"se não tivesse acontecido nada". "Meu Deus do
céu" — acrescentou — "a crítica é livre nesse país".

Disse ainda que não pretende retirar a campa-
nha de circulação nem modificá-la, "porque ela foi
feita com o maior cuidado e ponderação e o que te-
mos observado até agora não nos leva a fazer qual-
quer reavaliação. A orientação está certa — frisou
— e vamos esperar mais um pouco para que a ver-
dade prevaleça".
MA INTERPRETAÇÃO

O Coronel Camargo diz
que é a "má interpretação"
por parte dos comerciantes
que vem gerando as queixas
contra a campanha. "Mas
temos plena convicção que
os resultados vão ser atingi-
dos. Claro que não pensa-
mos em acabar com a in-
fiação através de recursos
de comunicação, seria um
absurdo. A nossa campanha
é auxiliar, de caráter subje-
tivo, e por isso foi coorde-
nada com o Ministro da Fa-
zenda.

E nosso objetivo já terá
sido alcançado — frisou —
apenas se a dona de casa
brasileira atentar para essa
série de mensagens que es-
tamos dando e não'corrip'rar
cegamente as coisas. Basta
isso, a dona de casa deixar
de ser passiva e refletir so-
bre o que está comprando
e por que"."O comerciante precisa
entender, por seu lado,
acrescentou o porta-voz do
Governo, que a campanha
não foi montada para mos-
trar que ele é desonesto,
embora saibamos que em
todas as profissões existem
pessoas desonestas. Ela íoi
feita para informar ao con-
sumidor, onde o vendedor
aparece apenas como a pe-
ça final da distribuição do
produto".

COMPONENTE
PSICOLÓGICO

O Coronel Camargo disse
ainda que o "componente
psicológico" da inflação não
é provocado pela campa-
nha. "Quando o Ministro Si-
monsen fala de "componen-
te psicológico" ele se refere
ao "pânico", explicou. "Algo
assim como a dona-de-casa

gou a Brasilia na semana
passada, as autoridades sui-
ças pediram que toda a do-
cumentação referente a Mi-
chel Frank seja remetida
àquele pais, a fim de que o
processo contra ele instau-
rado pela Justiça brasileira,
tenha prosseguimento cm
Zurique, em virtude da tm-
possibilidade de seu retorno
ao Brasil.

que diz ao comerciante:
"Está caro". Dai o comer-
ciante diz "a senhora não
viu nada, amanhã vai estar
muito mais". "Isso — prós-
seguiu — estimula a in-
fiação porque obriga o con-
sumidor a comprar mais".

"Nós sabemos que a ati-
vidade comercial é impor-
tante na vida do pais. O
que seria de nós se tivesse-
mos de comprar um quilo de
tomate lá na horta do ja-
ponês a 50 quilômetros. Se-
ria um contra-senso" —
afirmou — "se nossa cam-
panha estivesse combaten-
do o comércio. Nós não es-
tariamos vivendo nessa ípo-
ca".

"Agora, esse jogo de opi-
niões faz parte da campa-
nha. Eu tenho recebido
muitas acusações de estar
fazendo injustiça com o co-
merciante. Mas acredito,
¦sinceramente, que o fato de
ajudar o consumidor a se
proteger contra o desonesto
é uma atividade que, a meu
ver, está beneficiando o co-
merciante honesto".

O Coronel Camargo afir-
mou que a campanha terá
prosseguimento, a partir de
novembro, com a fase "edu-
•cativa" frisando que sua fi-
nalidade é uma só: "Ajudar
no combate à inflação".
"Este é o desafio do ano, o
desafio que o Governo está
mergulhado, o desafio que
o Presidente lançou e pre-
tende vencer o mais breve
possível. A ARP, sob cujas
ações eu tenho responsabili-
dade plena, deseja apoiar
essa decisão governamen-
tal".

Em nenhum momento o
•Cel Camargo utilizou a pa-•lavra "pechincha" iem sua
•entrevista, limitando-se a
citar "a campanha".

Empresa de eletrodoméstico
abre loja na Gávea para
atrair público sofisticado

Para atender ao público sofisticado da Zona
Sul, a cadeia de lojas de eletrodomésticos Ponto
Frio inaugurou ontem a sua filial do Shopping
Center da Gávea, na Rua Marquês de São Vicente.
A loja venderá, a partir de hoje, todos os tipos de
equipamentos de som, televisores a cores e demais
eletrodomésticos.

Estiveram presentes à inauguração os direto-
res da cadeia Ponto Frio, Simon Alouan, diretor-
superintendente; Conrado Gruembaum, diretor ju*
rídico; Altair de Queiroz, presidente do Conselho da
empresa; Cláudio Cohen, diretor; e os diretores do
Banco Nacional, Alair Leite e Luis de Carvalho.
SOFISTICAÇÃO

A loja ocupa 720 metros
quadrados, 480 dos quais
apenas para o setor comer-
ciai; o restante para escri-
tonos. A direção do Ponto
Prio quer fazer um tipo de
comércio, na sua nova filiai,
igual aos das demais lojas,
embora buscando uma
clientela mais sofisticada,
sem no entanto, afastar-se
do seu público normal.

Para isto a loja recebeu
decoração especial, dividida
em departamentos, come-
çando com o setor de mó-
veis, exibindo as últimas

tendências do desenho mo-
biliário. A seção de brinque-
dos também é destacada,
com mostruário de velocipe-
des, carros a pilha e as últi-
mas criações das fábricas.

Ao fundo fica o setor dé
equipamento de som e tele-
visores. Um mostruário que
ocupa toda uma parede de
cerca de 10 metros exibe
aparelhos de televisão de
todas as marcas, Inclusive
preto e branco. Ao lado, o
cliente encontra equipa-
mentos de som, desde o
mais sofisticado até o mais
simples.

Prefeitura já retirou 200
"outdoors" colocados
onde Tamoyo proibiu

A Prefeitura já retirou 200 out-doors colocados
em locais proibidos, entre eles os que escondiam a
favela da Rocinha, e que as empresas responsáveis
não retiraram até sexta-feira, quando venceu o
prazo para o cumprimento do Decreto ir? 1217, as-
sinado pelo Prefeito Marcos Tamoyo, no inicio do
mês.

Ontem à tarde, mesmo prejudicando o transi-
to, 15 operários trabalharam na esquina das Ave-
nidas Atlântica e Princesa Isabel para desmontar o
painel de uma marca de cachaça. Hoje de manhã,
cairão os out-doors da esquina da Avenida Copaca-
bana com a Princesa Isabel.

A remoção

O Subsecretário Municipal de Fazenda, Sr Ho-
rácio de Almeida Amaral, está acompanhando a
retirada dos out-doors colocados em locais proibi-
dos desde sábado, quando os operários da Prefeitu-
ra iniciaram a remoção de mais de 10 painéis colo-
cados em frente à favela da Rocinha, em 1975, pou-
co antes da realização do congresso da ASTA que
trouxe ao Rio milhares de agentes de viagens nor-
te-americanos.

O Sr Horácio de Almeida Amaral informou
ontem que "nós já demolimos 200 out-doors coloca-
dos irregularmente em zona turística e vamos con-
tinuar até que o Decreto n1? 1217 seja integralmen-
te respeitado". Ele explicou que "o Prefeito assinou
o Decreto no dia 6 deste mês e nós demos um pra-
zo até o dia 22 (sábado) para as empresas responsa-
veis retirarem os cartazes. Na sábado, começamos a
trabalhar".

O De creto ir? 1217 altera dispositivos da Con-
solidaçào das Posturas Municipais e proíbe novas
licenças para colocação de out-doors em três re-
giões administrativas (4a., 5.a, e 6a., que englobam
os bairros de Botafogo, Copacabana e Lagoa), mas
ficam apenas os que já existiam antes da assina-
tura do Decreto n"? 1217.

O Decreto proibiu a colocação de out-doors em
zona turística, em encostas, nas orlas marítimas,
lacustres e de canais, num raio de 100 metros a con-
tar das bocas dos túneis, acima da cota 50 nos lo-
gradouros em encostas e fixou seu tamanho máxi-
mo em 30 metros quadrados, não podendo a aresta
superior estar acima de cinco metros de altura.

O Decreto fixou, ainda, um prazo até o dia 30 de
novembro para que os painéis luminosos de cons-
trutoras, colocados no alto de edifícios em cons-
trução, tenham suas luzes desligadas, e um prazo
até o dia 31 de dezembro para sua retirada defini-
Uva. O Sr Horácio de Almeida Amaral informou
que, entre os 200 out-doors já demolidos, estão "to-

dos os que estavam na Rio—Santos".

Fisioterapia respiratória
é tema de Congresso que
acaba amanhã na UERJ

Com o objetivo de divulgar a fisioterapia res-
piratória e de conseguir, a médio prazo, junto ao
MEC, a criação de um curso específico sobre o as-
sunto, está sendo realizado, no campo da UERJ.
o 1.° Encontro Brasileiro que tem como tema essa
especialidade. O evento termina amanhã. Atual-
mente, os profissionais do setor enfrentam a falta
de mercado de trabalho, porque em poucos hospi-
tais há o serviço.

Este ramo da fisioterapia destina-se ao trata-
mento de doenças respiratórias, dos traumatismos
toráxicos provocados por acidentes, além de ser
aplicado em casos de pré e pós parto e nos prepa-
rativos de intervenções cirúrgicas, visando a dimi-
nuição de riscos. É executada em conjunto com o
tratamento clínico, podendo ser empregada tam-
bém na prevenção de doenças.

O tratamento

Fundadores da Sociedade de Fisioterapia Respi-
ratória do Rio de Janeiro (Sofrerj), órgão promotor
do Encontro, os fisloterapeutas Jorge Pio e Farlçy
Campos explicaram que após a analise da função
respiratória de pessoas com asma, bronquite, enli-
sema pulmonar e outras doenças é determinado o
tipo de tratamento a ser feito.

Através dele o paciente aprende a respirar
adequadamente, utilizando suas reservas; fortalece
seus músculos e mantém limpas suas vias respi-
ratórias, eliminando as secreções brònquicas. Alem
da aplicação dessas técnicas, o fisioterapeuta acom-
panha e orienta o tratamento feito com respira-
dores mecânicos, porque, segundo explicou o Sr Jor-
ge Pio, em geral, os doentes "utilizam mal esses
aparelhos".

Explicaram que no Rio apenas no Hospital de
Tisiologia em Curicica, na Pollclinica do Rio de Ja-
neiro e na Santa Casa da Misericórdia há fisiote-
rapia respiratória. O do INPS está sendo montado
no ambulatório São Francisco Xavier. O Sr Jorge
Pio informou que dentro de dois anos deverá ser fei-
ta a mesma coisa no da Rua 13 de Maio.

Médico de Houston defende
em Congresso radio terapia
para curar câncer no seio'-

O professor Gilbert Fletcher, chefe do Depàrta-
mento de Radioterapia do Hospital M. D. Anderson',"
de Houston, defendeu, ontem, o tratamento radiote-^
rápicò associado a uma pequena cirurgia para curar.
o câncer no seio. Ele veio ao Rio para o 149 Congres-,
so Internacional de Radiologia que se realiza no
pavilhão de convenções do Riocentro, em Jacaré-
páguá.

O médico de Houston considera possível a cura;
total do câncer no seio se o tumor for descoberto
precocemente. Para ele, não é sempre que há neces-
sidade de se fazer a mastoplãtia radical, com a reli-
rada total do seio; acredita que muitos cirurgiões
agem com exagero extirpando a mama. Disse que
quando o tumor for pequeno, só ele deve ser reti-
rado. Depois, a paciente será submetida ao trata--:
mento radioterápico. ,„'.',:
10 MIL CASOS

Francês radicado nos Es-
tados Unidos desde 1942, o
médico Gilbert Fl e t c n e r
vem aplicando o tratamen-
to radioterápico em pacien-
tes de câncer há mais de 30
anos, já tendo atendido a
cerca de 10 mil casos. No
Hospital M. D. Anderson,
atualmente cerca de 2 mil
500 pacientes são submeti-
dos à radioterapia.

Hoje, o professor Fletcher
fará sua primeira conferén-
cia, abordando com o pro-
fessor R. H. Whiters o tema
Aplicação da Radiobiologia
na clinica. Amanhã, ele
participará de um simpósio
que focalizará a Radiação e
a Cirurgia.

50% DE CURA
O médico Robert Gibbs,

vice-diretor do C h r 1 s t i e
Hospital, d e Manchester,
concorda com o professor
Fletcher. Também ele afir-
ma que quando os tumores
são detectados precocemen-
te, muitas formas de câncer
podem ser controladas com
a p 1 icações radioterápicas.
Explicou que 3 mil dos 6 mil
pacientes que anualmente

se submetem a tratamento
radioterápico em seu hospi-
tal são considerados cura-
dos.

Segundo ele, os melhores
índices de cura têm sido
conseguidos com pacientes
de câncer na laringe ou nos
testículos. Contou que 95%
desses pacientes que passa-

ram pela radioterapia fo-
ram dados como recupera-
•dos. Disse ainda que asso-
ciando a radioterapia com
injeções de uma droga cha-
mada Cytotoxic, os médicos
•estão obtendo sucesso no
tratamento de leucemia in-
íantil.

O professor Gibbs, que é
escocês, observou que a leu-
cernia em crianças geral-
mente se apresenta na for-
ma mais aguda e provoca
a morte rápida. O medica-
mento Cytotoxic é eficiente,
mas seu custo é muito alto.
Na Inglaterra, contou, é
d i stribuido gratuitamente
aos pacientes.

MEDICINA NUCLEAR
A pequena divulgação dos

benefícios da medicina nu-
clear entre os próprios mé-
dicos faz com que ela ainda
seja muito pouco utilizada
no Brasil e que seu custo
seja quase proibitivo. Um
diagnóstico de tumor cere-

bral com uso de rádiolsõES-"
pos custa, em média. CrS:A:^
mil. O comentário é do pró--
fessor J. A. Vilela Pedras,"'
médico do IASERJ e profè.V-"
sor de pós-graduação cl4'~
PU O.

Explicou que a medicinàj
nuclear no Brasil se resseh;"
te de equipamentos e 

"de

pessoal especializado. Res-
saltou que não existem téc-j'
nicos para a manutenção'
de aparelhos utilizados em"
medicina nuclear no pais,
sendo necessário que espe'-'"
cialistas estrangeiros ve-''
nham fazer os eventuais re"-'"
paros. Além da viagem ser
cara. há o problema da li-
beração na alfândega dá'
aparelhagem! que os técnicos
estrangeiros usam par'4"
consertar equipamentos.

Observou que existem dí-
ficuldades para Importar
equipamentos, uma vez que'
são muito caros — um apa-''
relho de tomografia custa
entre 450 e 750 mil dólares'.
— e o financiamento sóré-;
obtido no exterior. Também '
o material radioativo utili-"
zado é na sua maior parte"
adquirido no estrangeiro;- ¦•"

COMIDA VEM ANTES •••••¦•

O chefe da unidade -de-
medicina radioativa da Or--
ganização Mundial de Saú-^
de, professor Walter Seelen-"
tag, afirmou que a radiolo-
gia não ocupa um lugar im-
portante na escala de prle-»
ridades da OMS, por q'*u e-
"em muitos países onde há
pessoas morrendo de fome,*
a população precisa de cb-*
mida e não de radiações".

Na opinião do professor;
Seelentag, o Brasil concen--
tra nas grandes cidades
serviços radiológicos desen-_
volvidos e métodos sofisticar'
dos, mas nas localidades' do-
Interior "não há o mínimo'
necessário". Ele sugeriu; a
criação de serviços radiotó;^
gicos básicos e simplificados,
para uso em diagnóstico e.ij,
treinamento de pessoal local
para operar os aparelhos e
interpretar as radiografias;.;

Explicou que esta seria-,
uma solução para colocar V
disposição da p o p u 1 aç a cT
métodos básicos de diagnós-"
tico de doenças mas, em ré-
lação ao tratamento, disse:
que a radioterapia exige
maior centralização e maior
preparação de pessoal espe-
cializado, e sugeriu a insta-
lação de centros regionais'-
para sua aplicação, abran-"
gendo maiores parcelas da •
população do país. m ><•.>

Falta de luz atrasa
início de palestras

As sessões científicas do
14? Congresso Internacional
de Radiologia foram incia-
das ontem com um número
reduzido de participantes —
inferior à metade dos ins-
critos — e com uma hora
e meia de atraso devido à
falta de luz no pavilhão de
convenções d o Riocentro,
em Jacarepaguá.

A voltagem no pavilhão
teve que ser alterada de 220
para 110 volts, a fim de que
os aparelhos de projeção
pudessem funcionar nas no-
ve salas de reunião — das
quais somente duas dispu-
nham de sistema de tra-
dução simultânea. Mesmo
após a alteração da volta-
gem, as projeções de slides
no salão principal ficaram
prejudicadas pela luz que
entrava pela armação de
aluimdnio da cobertura do
teto.

IMPREVISTOS
Na manhã de ontem, um

radiologista americano sen-
tiu-se mal, com dores no
peito, e como o posto medi-
co de emergência do Rio-
centro ainda estava fecha-
•do, às 9h, as recepcionistas'da Riotur chamaram uma
ambulância do Riocor, que
o removeu às pressas. Pouco
depois, um dos organizado-
res do Congresso, Sr Sérgio
Lopes, da empresa SFL Sis-
temas, também sentiu-se
mal, e como já tivera um
enfarte, foi levado para o
Hospital Miguel Couto, de
onde saiu à tarde e voltou
ao Riocentro.

Enquanto as sessões se
realizavam nas nove salas
e no salão principal do pa-

•vilhão de convenções, um-'
integrante da delegação ho-
landesa, acompanhado de^-.
sua mulher, perguntava "m,;
todos os balcões de infbr-',,
mações onde poderia encon-,'
trar a máquina fotográfica.
que perdera na v é s p e r a 

"^

Numa das pistas ,de acesso,-
ao Riocentro, que estão sèn-M
do usadas para estaciona- J
mento, um trator da em-"
presa Carioca Engenharia u
amassou a traseira de uni"
Dodge Dart, de um radiolò-^
gista de São Paulo, que es'^'
•tava estacionado ao lado de
dois Volkswagen. A emprê--'
sa prometeu indenizar o dç£rt
•no do carro. A mulher do'
radiologista americano JB.
Jones, hospedada no Hotel;
Sheraton, quebrou o pé ao.
pisar em falso num desnível^
do piso do Riocentro e tèvel
que engessá-lo no Miguel*
Couto. 1 i *

O secretárlo-geraljjdor
Congresso, professor Ozqla-;
no Machado, disse que 10;
c o ngressistas estrangeiros;
ficaram hospedados por;
dois .dias na casa de alguns-
dos organizadores do con-i
gresso, por falta de acomo-*
dações nos hotéis. -

Segundo a explicação dor
presidente do Congresso, o:
problema foi causado pelos;
participantes da reunião de:
técnicos em radiologia, rea-;
lizada no Hotel Sheraton de;
18 a 21 deste mês, que não;
desocuparam seus quartos;
na data prevista — antes der
Inicio do Congresso Inter-;
nacional de Radiologia —-
porque queriam esperar a;
inauguração da exposição
de equipamentos, anteon-
tem. .
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Juiz do t.° Tribunal do
júri reconstitui amanhã
morte de Cláudia Lessin

O apartamento da Rua Desembargador Alfredo
Russel, onde morava Michel Albert Frank, e a pedrado Chapéu dos Pescadores, na Avenida Niemeyer,
estarão cercados, amanhã, por forte aparato poli-ciai. A partir das 21h, o Juiz Alberto Mota Moraes,
do IP Tribunal do Júri, fará a reconstituição da
morte e da tentativa de ocultação do cadáver de
Cláudia Lessin Rodrigues.

Ontem, durante a prova de defesa de Michel
Frank, o juiz encaminhou ofício ao Comandante
da Polícia Militar, pedindo garantias de segurança
para a execução do ato processual. Hoje, no tribu-
nal, serão ouvidas mais duas testemunhas: o estu-
dante João Adeles e o pescador Jander Lopes de
Farias. O juiz não respondeu, ainda, ao pedido da
defesa, para ser arrolado, também, o detetive Ja-
mil Warwar.

A PROVA
A prova de defesa de Mi-

chel Franck foi realizada
em ambiente tenso e teve
Inicio com 60 minutos de
atraso. O cabeleireiro Geor
ge Michel Khour compare-
ceu, mais uma vez, algema-
do. O fato não provocou, no
entanto, nenhuma critica
de seus advogados. O acusa-
do manteve-se calmo, subs-
tituiu os muitos cigarros
por chicletes e continuou
usando a mesma roupa,
calça azul-marinho e cami-
sa social branca. Até o ini-
cio da tomada dos depoi-
mentos, seu advogado, Jair
Auler, não sabia se ele vol-

taria para o Hospital Psi-
quiátrico Nelson Humgria
ou se seria transferido para
uma prisão comum.

Entre a s testemunhas,
uma mostrava-se muito
pouco à vontade. O neurolo-
gista Carlos Bacelar admi-
tiu que preferiria não ter
sido arrolado.

"Gostaria de questionar a
validade da minha prcsen-
ça como testemunha, pois,
pelo que sei, cabe á teste-
munha informar e não opl-
nar. Sei que fui arrolado
em conseqüência de uma
entrevista dada ao jornal O
Estado de S. Paulo. Seu
conteúdo foi mera opinião."

Legista, confirma, que
jovem foi estrangulada

Durante três horas, o mé-
dico legista Rubens Pedro
Macuco Janinl, do Instituto
Afranio Peixoto, foi questio-
nado pelo advogado Wilson
Lopes dos Santos e pelo
Promotor José Carlos da
Cruz Ribeiro sobre o exame
cadavérlco em Cláudia Les-
sin Rodrigues. Ele foi a pri-
meira das oito testemunhas
ouvidas, ontem, no processo
em que Michel Albert Frank
e Georges Michel Khour
são acusados pelo assassi-
nio da jovem.

O perito reafirmou que
Cláudia foi morta por es-
trangulamento pelas mãos
e que, embora seu couro ca-
beludo não apresentasse
lesões externas, ela sofreu
ação contundente na cabe-
ça. Afastou qualquer hipó-
tese de a jovem ter sido vi-
tima de uma dose fatal de
cocaína. Todo o depoimento
foi assistido pelo diretor do
IAP, Sr Nilson Santana. No
final, o advogado de Michel
Frank mostrava-se otimis-
ta: "Foi excelente. As res-

postas atenderam ao que eu
pretendia".

Após reafirmar que Cláu-
dia Lessin Rodrigues foi
morta por estrangulamento
por mãos (esganadura),' o
perito Rubens Pedro expli-
cou que, nesses casos, as
lesões externas da epiderme
do pescoço podem ter as
mais variadas formas: li-
neares, curvilíneas ou até
mesmo irregulares. Na ne-
crópsia de Cláudia, garan-
tiu que essas lesões foram
ene ontradas. Acrescentou
que o cadáver apresentava,
também, lesões internas ca-
racteristicas da esganadura."Os músculos externoclei-
do-mastóideos, bem como a
base da língua, pela altura
do pescoço, apresentavam
i n f vibrações hemorrágicas,
em alturas diferentes, o que
confirma o fato de a
pressão exercida no pescoço
ter sido feita por agentes
diferentes, isto é, dedos e
mãos apertando" — disse
ele.

Suíça nega extradição
e vai processar Michel

Brasília — O Ministério
da Justiça recebeu infor-
mações da Policia de Zuri-
que — onde Michel Albert
Frank continua detido, a
pedido das autoridades bra-
sileiras — de que o acusado
da morte de Cláudia Lessin
Rodrigues não poderá ser
extraditado, devido à ?ua
condição de cidadão suíço.

No comunicado, que che-

gou a Brasília na semana
passada, as autoridades sui-
ças pediram que toda a do-
cumentação referente a Mi-
chel Frank seja remetida
àquele país, a fim de que o
processo contra ele instau-
rado pela Justiça brasileira,
tenha prosseguimento em
Zurique, em virtude da im-
possibilidade de seu retorno
ao Brasil.

Defesa admite argüir
a suspeição do Juiz

Os advogados de defesa de
George Khour anunciaram
o propósito de entrar com
uma petição, amanhã, no
Tribunal de Justiça. O ad-
vogado Alfredo Trajan não
quis revelar o que Irão pe-
dir, mas o advogado Hugo
Vanderlel, que assiste Vai-
nina Rodrigues dos Santos,
a Valéria, ex-empregada de
Michel, admitiu que será
arguida a suspeição do Juiz
Alberto Mota Moraes."Para nós, esse processo
está cheio de surpresas" —
reclamou o crlminalista Al-
fredo Trajan. — "Na última
sexta-feira, o juiz reuniu os
advogados para Informar
que a reconstituição seria
feita na quarta à noite. Pe-
diu para a gente guardar
sigilo, para que a impren-
sa não soubesse e fizesse
um carnaval. Ora, se ele
não quisesse um carnaval,
então não ofereceria cópias
de partes do processo aos
repórteres".

O defensor ' de George
Krour afirmou que era im-
possivel manter o sigilo, já
que na sala da reunião ha-
via escreventes e guardas
da Policia Militar. Ele re-
clamou também de não ter
sido informado, até à noite
de ontem, do local e horário
da reconstituição.

"Para nós, ele disse que o
apartamento de Michel não
poderia ser usado, mas eu
já soube que no ofício que
encaminhou ao comandan-
te' da Policia Militar, ele
afirma que o apartamento
será utilizado" — acrescen-
tou.

O Sr Wilson Lopes dos
Santos se referiu a um
acontecimento inusi tado
ocorrido há cerca de 15
dias. Uma senhora compa-
receu ao tribunal, afirman-
do que tinha algo muito Im-
portante para revelar para
a defesa de George Khour.
Em reunião com o juiz, ela
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Médico de Houston defende"
em Congresso radioterapia-
para curar câncer no seia

O professor Gilbert Fletcher, chefe do Deparfèr
mento de Radioterapia do Hospital M. D. Anderson,:
de Houston, defendeu, ontem, o tratamento radiote-
rápico associado a uma pequena cirurgia para curai'1
o câncer no seio. Ele veio ao Rio para o 14° Congrcs'-'
so Internacional de Radiologia que se realiza no
pavilhão de convenções do Riocentro, cm Jacaré-'
paguá. '_"';

O médico de Houston considera possível a cura.
total do câncer no seio se o tumor for descoberto'
precocemente. Para ele, não é sempre que há neces-
sidade de se fazer a mastoplãtia radical, com a reTi-
rada total do seio; acredita que muitos cirurgiões
agem com exagero extirpando a mama. Disse que'
quando o tumor for pequeno, só ele deve ser reti-
rado. Depois, a paciente será submetida ao trata-
mento radioterápico. :.'

¦.-. :snHMHHHHHI
O painel na esquina das Avenidas Atlântica e Princesa Isabel foi desmontado por 15 operários

Camargo diz que reações
à campanha contra a
inflação eram esperadas

Brasília — O assessor de imprensa da Presi-
dência da República, Coronel Toledo Camargo, dis-
se ontem que as reações à campanha contra a in-
fiação já eram esperadas pela Assessoria de Rela-
ções Públicas e frisou que teria ficado preocupado"se não tivesse acontecido nada". "Meu Deus do
céu" — acrescentou — "a crítica é livre nesse país".

Disse ainda que não pretende retirar a campa-
nha de circulação nem modificá-la, "porque ela foi
feita com o maior cuidado e ponderação e o que te-
mos observado até agora não nos leva a fazer qual-
quer reavaliação. A orientação está certa — frisou— e vamos esperar mais um pouco para que a ver-
dade prevaleça".
MA INTERPRETAÇÃO

disse que esteve no apar-
tamento de Michel, no sá-
bado, 23 de julho, e que viu
Cláudia morrer. Ainda se-
gundo seu depoimento, não
oficializado em cartório, ela
afirmou que George Khour
não viu nem participou de
nada, pois estava na sala.

Acompanhada pelo juiz e
pelo promotor, a senhora
foi levada à presença do
cabeleireiro, de madrugada,
e acareada. Khour pergun-
tou à possivel testemunha
se ela chegara ao aparta-
mento pela escada ou pelo
elevador. Tendo escolhido a
última opção, sua história
foi desacreditada, já que o
edifício da Rua Desembar-
gador Alfredo Russel não
tem elevador. Informada
pelo juiz, a faniilla da se-
nhora foi buscá-la, Infor-
mando que ela era doente
mental.

Ontem, o advogado Wll-
son Lopes dos Santos
transmitiu algumas infor-
mações sobre o depoimen-
to que Michel Frank
prestou à Justiça suiça.
Michel teria afirmado que
Daniel Labelle só saiu do
seu apartamento no do-
mingo, 24 de julho, por
volta de llh3Um. O casal
Slmonelll teria permaneci-
do lá até às 4h da madru-
gada e o cantor Enrico
Grossl até às 5h.

Segundo o advogado, Mi-
chel não sabe precisar a
hora da morte, já que es-
tava completamente dopã-
do. Admitiu até que dor-
miu ao lado do cadáver.
Sua nova versão confirma
o fato da empregada Vale-
ria ter encontrado a viti-
ma, ainda viva, na manhã
de domingo. Michel disse
que soube, através de Cláu-
dia Lessin Rodrigues, que a
empregada estava na co-
zinha. "*"

O Coronel Camargo diz
que é a "má interpretação"
por parte dos comerciantes
que vem gerando as queixas
contra a campanha. "Mas
temos plena convicção que
os resultados vão ser atingi-
dos. Claro que não pensa-
mos em acabar com a in-
fiação através de recursos
de comunicação, seria um
absurdo. A nossa campanha
e auxiliar, de caráter subje-
tivo, e por isso foi coorde-
nada com o Ministro da Fa-
zenda.

E nosso objetivo já terá
sido alcançado — frisou —
apenas se a dona de casa
brasileira atentar para essa
série de mensagens que es-
tamos dando e não comprar
cegamente as coisas. Basta
isso, a dona de casa deixar
de ser passiva e refletir so-
bre o que está comprando
e por que".''O comerciante precisa
entender, por seu lado,
acrescentou o porta-voz do
Governo, que a campanha
não foi montada para mos-
trar que ele é desonesto,
embora saibamos que em
todas as profissões existem
pessoas desonestas. Ela foi
feita para informar ao con-
sumidor, onde o vendedor
aparece apenas como a pe-
ça final da distribuição do
produto".

COMPONENTE
PSICOLÓGICO

O Coronel Camargo disse
ainda que o "componente
psicológico" da inflação não
é provocado pela campa-
nha. "Quando o Ministro Si-
monsen fala de "componen-
te psicológico" ele se refere
ao "pânico", explicou. "Algo
assim como a dona-de-casa

que diz ao comerciante:"Está caro". Dai o comer-
ciante diz "a senhora não
viu nada, amanhã vai estar
muito mais". "Isso — prós-
seguiu — estimula a in-
fiação porque obriga o con-
sumidor a comprar mais".

"Nós sabemos que a ati-
vidade comercial é impor-
tante na vida do pais. O
que seria de nós se tivesse-
mos de comprar um quilo de
tomate lá na horta do ja-
ponês a 50 quilômetros. Se-
ria um contra-senso" —
afirmou — "se nossa cam-
panha estivesse combaten-
do o comércio. Nós não es-
tariamos vivendo nessa épp-
ca".

"Agora, esse jogo de opi-'niões faz parte da campa-¦nha. Eu tenho recebido
muitas acusações de estar
fazendo injustiça com o co-
merciante. Mas acredito,
sinceramente, que o fato de
ajudar o consumidor a se
proteger contra o desonesto
é uma atividade que, a meu
ver, está beneficiando o co-
merciante honesto".

O Coronel Camargo afir-
mou que a campanha terá
prosseguimento, a partir .de
novembro, com a fase "edu-
cativa" frisando que sua fi-
nalidade é uma só: "Ajudar
no combate- à Inflação"."Este é o desafio do ano, o
desafio que o Governo está
mergulhado, o desafio que
o Presidente lançou e pre-
tende vencer o mais breve
possível. A ARP, sob cujas
ações eu tenho responsabili-
dade plena, deseja apoiar
essa decisã0 governamen-
tal".

Em nenhum momento o
Cel Camargo utilizou a pa-
lavra "pechincha" em sua
entrevista, limitando-se a
citar "a campanha".

Empresa de eletrodoméstico
abre loja na Gávea para
atrair público sofisticado

Para atender ao público sofisticado da ZonaSul, a cadeia de lojas de eletrodomésticos PontoFrio inaugurou ontem a sua filial do ShoppingCenter da Gávea, na Rua Marquês de São Vicente.A loja venderá, a partir de hoje, todos os tipos deequipamentos de som, televisores a cores e demaiseletrodomésticos.
Estiveram presentes à inauguração os direto-res da cadeia Ponto Frio, Simon Alóuarí, diretor-superintendente; Conrado Gruembaum, diretor ju-rídico; Altair de Queiroz, presidente do Conselho daempresa; Cláudio Cohen, diretor; e os diretores doBanco Nacional, Alair Leite e Luís de Carvalho.

SOFISTICAÇÃO
A loja ocupa 720 metros

quadrados, 480 dos quais
apenas para o setor comer-
ciai; o restante para escri-
tórios. A direção do Ponto
Frio quer fazer um tipo de
comércio, na sua nova filial,
igual aos das demais lojas,
embora buscando uma
clientela mais sofisticada,
sem no entanto, afastar-se
do seu público normal.

Para isto a loja recebeu
decoração especial, dividida
em departamentos, come-
çando com o setor de mó-
veis, exibindo as últimas

tendências do desenho mo-
biliário. A seção de brinque-
dos também é destacada,
com mostruário de velocípe-
des, carrosa pilha e as últi-
mas criações das fábricas.

Ao fundo fica o setor de
equipamento de som e telè-
visores. Um mostruário queocupa toda uma parede de
cerca de 10 metros exibe
aparelhos de televisão de
todas as marcas, inclusive
preto e branco. Ao lado, o
cliente encontra equipa-
mentos de som, desde o
mais sofisticado até o mais
simples.

Prefeitura já retirou 200
"outdoors" colocados
onde Tamoyo proibiu

A Prefeitura já retirou 200 outdoors colocados
em locais proibidos, entre eles os que escondiam a
favela da Rocinha, e que as empresas responsáveis
não retiraram até sexta-feira, quando venceu o
prazo para o cumprimento do Decreto n? 1217, as-
sinado pelo Prefeito Marcos Tamoyo, no inicio do
mês.

Ontem à tarde, mesmo prejudicando o transi-
to, 15 operários trabalharam na esquina das Ave-
nidas Atlântica e Princesa Isabel para desmontar o
painel de uma marca de cachaça. Hoje de manhã,
cairão os outdoors da esquina da Avenida Copaca-
bana com a Princesa Isabel.

A remoção

O Subsecretário Municipal de Fazenda, Sr Ho-
rácio de Almeida Amaral, está acompanhando a
retirada dos outdoors colocados em locais proibi-
dos desde sábado, quando os operários da Prefeitu-
ra iniciaram a remoção de mais de 10 painéis colo-
cados em frente à favela da Rocinha, em 1975, pou-
co antes da realização do congresso da ASTA que
trouxe ao Rio milhares de agentes de viagens nor-
te-americanos.

O- Sr Horácio de Almeida Amaral Informou
ontem que "nós já demolimos 200 outdoors coloca-
dos Irregularmente em zona turística e vamos con-
tinuar até que o Decreto n? 1217 seja Integralmen-
te respeitado". Ele explicou que "o Prefeito assinou
o Decreto no dia 6 deste mês e nós demos um pra-
zo até o dia 22 (sábado) para as empresas responsa-
veis retirarem os cartazes. Na sábado, começamos a
trabalhar".

O Decreto n.° 1217 altera dispositivos da Con-
solldação das Posturas Municipais e proíbe novas
licenças para colocação de outdoors em três re-
giões administrativas (4a., 5.a, e 6a., que englobam
os bairros de Botafogo, Copacabana e Lagoa), mas
ficam apenas os que já existiam antes da assina-
tura do Decreto n? 1 217.

O Decreto proibiu a colocação de outdoors em
zona turística, em encostas, nas orlas marítimas,
lacustres e de canais, num raio de 100 metros a con-
tar das bocas dos túneis, acima da cota 50 nos lo-
gradouros em encostas e fixou seu tamanho máxi-
mo em 30 metros quadrados, não podendo a aresta
superior estar acima de cinco metros de altura.

O Decreto fixou, ainda, um prazo até o dia 30 de
. novembro para que os painéis luminosos de cons-
trutoras, colocados no alto de edifícios em cons-
trução, tenham suas luzes desligadas, e um prazo
até o dia 31 de dezembro para sua retirada defini-
tiva. O Sr Horácio de Almeida Amaral informou
que, entre os 200 outdoors já demolidos, estão "to-
dos os que estavam na Rio—Santos".

Fisioterapia respiratória
é tema de Congresso que
acaba amanhã na UERJ

. Com o objetivo de divulgar a fisioterapia res-
piratória e de conseguir, a médio prazo, junto ao
MEC, a criação de um curso específico sobre o as-
sunto, está sendo realizado, no campo da UERJ,
o 1.° Encontro Brasileiro que tem coma tema essa
especialidade. O evento termina amanhã. Atual-
mente, os profissionais do setor enfrentam a falta
de mercado de trabalho, porque em poucos hospi-
tais há o serviço.

Este ramo da fisioterapia destina-se ao trata-
mento de doenças respiratórias, dos traumatismos
toráxicos 'provocados por acidentes, além de ser
aplicado em casos de pré e pós parto e nos prepa-
rativos de Intervenções cirúrgicas, visando a dimi-
nuição de riscos. É executada em conjunto com o
tratamento clinico, ppdendo ser empregada tam-
bém na prevenção de doenças.

O tratamento

Fundadores da Sociedade de Fisioterapia Respi-
ratória do Rio de Janeiro (Sofrerj), órgão promotor
do Encontro, os fisioterapeutas Jorge Pio e Farley
Campos explicaram que após a análise da função
respiratória de pessoas com asma, bronquite, enfi-
sema pulmonar e outras doenças é determinado o
tipo de tratamento a ser feito.

Através dele o paciente aprende a respirar
adequadamente, utilizando suas reservas; fortalece
seus músculos e mantém limpas suas vias respi-
ratórias, eliminando as secreções brônquicas. Além
da aplicação dessas técnicas, o fisioterapeuta acom-
panha e orienta o tratamento feito com respira-
dores mecânicos, porque, segundo explicou o Sr Jor-' ge Pio, em geral, os doentes "utilizam mal esses
aparelhos".

Explicaram que no Rio apenas no Hospital de
Tisiologia em Curicica, na Policlínica do Rio de Ja-
neiro e na Santa Casa da Misericórdia há fisiote-
rapia respiratória. O do INPS está sendo montado
no ambulatório São Francisco Xavier. O Sr Jorge
Pio informou que dentro de dois anos deverá ser fei-
ta a mesma coisa no da Rua 13 de Maio.

10 MIL CASOS

Francês radicado nos Es-
tados Unidos desde 1942. o
médico Gilbert F 1 e t c n e r
vem aplicando o tratamen-
to radioterápico em pacien-
tes de câncer há mais de 30
anos, já tendo atendido a
cerca de 10 mil casos. No
Hospital M. 'D. Anderson,
atualmente cerca de 2 mil
500 pacientes são submeti-
dos à radioterapia.

Hoje, o professor Fletcher
fará sua primeira conferên-
cia, abordando com o pro-
fessor R. H. Whiters o tema
Aplicação da Radiobiologia
na clínica. Amanhã, ele
participará de um simpósio
que focalizará a Radiação e
a Cirurgia.

50% DE CURA
O médico Robert Gibbs,

vice-diretor do Chris ti e
Hospital, d e Manchester,
concorda com o professor
Fletcher. Também ele afir-
ma que quando os tumores
são detectados precocemen-
te, muitas formas de câncer
podem ser controladas com
a p 1 icações radioterápicas.
Explicou que 3 mil dos 6 mil
pacientes que anualmente

se submetem a tratamento
radioterápico em seu hospi-
tal sâo considerados cura-
dos.

Segundo ele; os melhores
índices de cura têm sido¦conseguidos com'pacientes
de câncer na laringe ou nos
testículos. Contou que 95%
desses pacientes que passa-

ram pela radioterapia fo-¦ram dados como recupera-
dos. Disse ainda que asso-
ciando a radioterapia com
injeções de uma droga cha-
mada Cytotoxic, os médicos
estão obtendo sucesso no
tratamento de leucemia in-'fantil.

O professor Gibbs, que é
escocês, observou que a leu-
cernia em crianças geral-
mente se apresenta na for-
ma mais aguda e provoca
a morte rápida. O medica-
mento Cytotoxic é eficiente,
mas seu custo é muito alto.
Na Inglaterra, contou, é
d i stribuido gratuitamente
aos pacientes.

MEDICINA NUCLEAR
A pequena divulgação dos

benefícios da medicina nu-
clear entre os próprios mé-
dicos faz com que ela ainda
seja muito pouco utilizada
no Brasil e que seu custo
seja quase proibitivo. Um
diagnóstico de tumor cere-

bral com uso de radioisóto-
pos custa, em média. CrÇfi.
mil. O comentário é do pro-
fessor J. A. Vilela Pedras,
médico do IASERJ e profê.s-¦¦
sor de pós-graduação da:-
PUC.

Explicou que a medicina
nuclear no Brasil se ressen-"
te de equipamentos e de'
pessoal especializado. Res-'
saltou que não existem téc-'
nicos para a manutenção"
de aparelhos utilizados em''
medicina nuclear no pais,"sendo necessário que espe1"
cialistas estrangeiros ve--"
nham fazer os eventuais ree-
paios. Além da viagem ser
cara, há o problema da íi*-'
beração na alfândega da
aparelhagem' que os técnicos
estrangeiros usam para"consertar equipamentos. •• •

Observou que existem ¦di-''
ficuldades para importar-
equipamentos, uma vez qwe-sáo muito caros — um apa-"
relho de tomografia custa'
entre 450 e 750 mil dólares-—• e o financiamento só'"é">
obtido no exterior. Também'
o material radioativo utili-
zado é na sua maior parte •
adquirido no estrangeiro. *•¦

COMIDA VEM ANTES

O chefe da unidade de
medicina radioativa da Or-
ganização Mundial de Saú-
de, professor Walter Seelen~
tag, afirmou que a radlolo-"
gia não ocupa um lugar Im-
portante na escala de prk>-*
ridades da OMS, porq'ü'e'"em muitos países onde há
pessoas morrendo de fome,*
a população precisa de co--
mida e não de radiações".

Na opinião do professor.
Seelentag, o Brasil concerr-*
tra nas grandes cidades'
serviços radiológicos desen-'
volvidos e métodos sofistica-"
dos, mas nas localidades do:
interior "não há o mínimo,
necessário". Ele sugeriu, a;
criação de serviços radioló-
gicos básicos e simplificados
para uso em diagnóstico tro*
treinamento de pessoal local-
para operar os aparelhos, .e;interpretar as radiografias..

Explicou que esta se.rja.1
uma solução para colocar- ir
disposição da p o p u 1 aç ãw
métodos básicos de diagnós-

. tico de doenças mas, em íe'-í
lação ao tratamento, disse
que a radioterapia exige
maior centralização e maior'"
preparação de pessoal espe^'
cializado, e sugeriu a Insta-"
lação de centros regionais
para sua aplicação, abran-'
gendo maiores parcelas da
população do pais. ••"-¦'

Falta de luz atrasa
início de palestras

As sessões cientificas do
14? Congresso Internacional
de Radiologia foram incia-
das ontem com um número
reduzido de participantes —
inferior à metade dos ins-
crltos — e com uma hora
e meia de atraso devido à
falta de luz no pavilhão de
convenções d o Riocentro,
em Jacarepaguá.

A voltagem no pavilhão
teve que ser alterada de 220
para 110 volts, a fim de que
os aparelhos de projeção
pudessem funcionar nas no-
ve salas de reunião — das
quais somente duas dispu-
nham de sistema de tra-
düçâo simultânea. Mesmo
após a alteração da volta-
gem, ás projeções de slides
no salão principal ficaram
prejudicadas pela luz que
entrava pela armação de
aluimínio da cobertura do
teto.

IMPREVISTOS
Na manhã de ontem, um

radiologista americano sen-
tiu-se mal, com dores no
peito, e como o posto medi-
co de emergência do Rio-
centro ainda estava fecha-
¦do, às 9h, as recepcionistas
da Riotur chamaram uma
ambulância do Riocor, que
o removeu às pressas. Pouco
depois, um dos organizado-
res do Congresso, Sr Sérgio
Lopes, da empresa SFL Sis-
temas, também sentiu-se
mal, e como já tivera um
enfarte, foi levado para o
Hospital Miguel Couto, de
onde saiu à tarde e voltou
ao Riocentro.

Enquanto as sessões se
realizavam nas nove salas
ví no salão principal do pa-

•vilhão de convenções, um.',
integrante da delegação ho-:^
landesa, acompanhado .der.
sua mulher, perguntava *m,::
todos os balcões de lnfor~..
mações onde poderia enconí.:.:¦trar a máquina fotográfica...
que perdera na véspera,,-
Numa das pistas de acesSb
ao Riocentro, que estão sen- :.
do usadas para estacionar';,
mento, um trator da em-:.'
presa Carioca Engenharia:,
amassou a traseira de um./
•Dodge Dart, de um radiolo-.,:
gista de São Paulo, que es,-,,
tava estaciona.do ao lado de
dois Volkswagen. A empre.-- f
sa prometeu Indenizar o ,do-;
oo do carro. À mulher "..do J
Tadiologlsta americano-';* R. 

'í

Jones, hospedada no HgtelJ
Sheraton, quebrou o pé "ao*
pisar em falso num desnível *
do piso do Riocentro etjve;
que engessá-lo no Miguel;
Couto. j 

' 
, ;

O s e c r e t ário-géral (to'
Congresso, professor Ozola-i
no Machado, disse que 10.
c o ngressistas estrangeiros *
ficaram hospedados por.
dois dias na casa de alguns,
dos organizadores do con-;
gresso, por falta de acomo-;
dações nos hotéis. ;

Segundo a explicação do»
presidente do Congressov. o-
problema foi causado pelos,
participantes da reunião -de-
técnicos em radiologia, rea-*
lizada no Hotel Sheraton "cie*
18 a 21 deste mês, que não;
desocuparam seus quartos"
na data prevista — antes'do *
inicio do Congresso Inter-!
nacional de Radiologia —.
porque queriam esperar ar
inauguração da cxposiçârr
de equipamentos, anteon-
tem.
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Magalhães Pinto ouve em Morte de Wladimir Herzog
casa longa exposição de é lembrada hoje com
lúleres de trabalhadores culto ecumênico em S. Paulo

NACIONAL 17
Irü.llli

Brasília — Os presidentes das Confederações«os-Trabalhadores em Empresas de Crédito, em Co-municações e Publicidade e em Educação e Cultura,Sr. Wilson Gomes de Moura, Alceu Portocarrero eDemóstenes de Carvalho Rocha, respectivamente,
estiveram duas horas com o Senador Magalhães
Pinto (Arena-MG) expondo os principais proble-mas da classe trabalhadora,

... O representante mineiro julgou conveniente
ouvir os dirigentes e conhecer as suas reivindicações
pára a formulação de seu programa de candidato
à Presidência da República. O Sr Wilson Gomes de
Moura falou em nome dos demais. O encontro foi
realizado no apartamento do Sr Magalhães Pinto.. •
PARTICIPAÇÃO

O Sr Wilson Moura disse
que os trabalhadores dese-
jam, antes de mais nada,
participação efetiva na ela-
boração de projetos, planos,
leis, portarias, enfim, de to-
das as medidas que lhe In-
teressam. Reclamou um
aperfeiçoamento do FGTS e
da Lei de Greve — Lei 4 303
—.além de uma reformu-
lação na legislação que
dispõe sobre a estrutura
sindical do pais.

Defendeu a introdução na
legislação do contrato coie-
ttvo de trabalho em termos
efetivos. Isso, destacou, só
será possivel a partir do
momento em que tais con-
tratos forem estabelecidos
mediante negociações entre
os» sindicatos de emprega-
do. e patrões, como nos Es-
tados Unidos.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

-No Brasil, observou o li-
der. bancário, o trabalhador"é obrigado a aderir ao con.
trato de trabalho que lhe
é-apresentado pelo empre-
gador ou deixa de ter em-
prego". Estabelecida a ino-
vação, os sindicatos seriam
fortalecidos e os trabalha-
dores teriam maior garan-
tiade seus direitos.

Revelou-se íavorável a
uma série de modificações
na Previdência Social, acu-
sando-a de levar à progres-siva redução da aposenta-
doria, "de sorte que o tra-
balhador tem a perspectiva

de terminar os dias em si-
tuação pior do que quando
começou". Atribuiu a situa-
cão ao estabelecimneto de
um salário de referência
abaixo do salário mínimo,
antes vigente."Ou se retorna ao salário
aninlmo ou se fixa um sala-
rio de referência igual ou
maior", comentou. Lembiou
que isso é um ponto negati-
vo que fatalmente levará o
Partido do Governo a per-der "muitos votos" nas pró-ximas eleições

SALÁRIO

Para o presidente d a
Confederação dos Traba-
lhadores em Empresas de
Crédito (Contec), há neces-
sidade de uma reformu-
lação na politica salarial do
Governo. A classe, advertiu,
vem pagando um ônus"muito pesado" desde 1964,
quando -st disse que a sua
contribuição "seria apenas
de três anos, conforme afir-
mativa do ex-Ministro Ro-
berto Campos","Aquela época, prome-teu-se uma participação dos
trabalhadores na produtivi-dade nacional e na produti-vldade salarial. Depois re-
formularam essa promessa,
de forma a dar uma parti-cipação n a produtividade
nacional. Tal produtividade
chegou a 7%, percentagem
que teria de ser adicionada
ao salário e nunca foi. o
máximo que obtivemos, a
o do Governo, foi a adição
de 4% sobre o salário".

Professor realça diálogo
entre países espanhóis,
portugueses e americanos

"Mais uma vez pude comprovar a necessidadede desenvolver, cada vez mais o diálogo e a solida-riedade entre todos os países da comunidade hispa-no-luso-americana", disse ontem o professor e ad-vogado Haroldo Valladão, em conferência no Insti-tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, sobre suaparticipação, em Madri, no congresso do InstitutoHispano-Luso-Americano de Direito Internacional.
Durante o congresso o professor Valladão de-fendeu a tese de que a equidade e a justiça socialdevem ser as bases do novo direito internacionaleconômico. Seu parecer foi aprovado pelo congressoe.".estes dois fatores devem ser considerados funda-mentais para o novo direito internacional", salien-tou.

PAIS DIFERENTE

A- conferência do profes-
sor" Haroldo Valladão fez
iparte da comemoração da
Semana d a Hispanidade,
patrocinada pelo Instituto

Brasileiro de Cultura Hispa-
nica. Para ele p cultura his-
pânica está presente n o
Brasil através de valores la-
tino-americano, "que po-

dem ser identificados em
todo o nosso continente".

— Eu particularmente,
adiantou, sou um entusiasta
que„ aprendi o castelhano
sozinho, durante a primeira
viagem que fiz ao exterior
na., minha vida, em 1927,
quando estive na Argentina.
Mais tarde, em 1935, estive
na.Europa e o primeiro pais
queconheci foi a Espanha.

Destacou gostar de dizer
que- a Espanha é um pais
diferente, "desde certos há-
bitos da população como o
de: almoçar entre duas e
trfis horas da tarde e de lo-
tar'as ruas até as duas e
_i_í_ da madrugada, até

seus valores culturais pró-
prios como a música e a
dança".

FORMAÇÃO COMUM

Para o professor
Valladão, o Instituto Brasi-
leiro de Cultura Hispânica
e o Instituto Hispano-Lu-
so-Americano de Direito In-
ternacional estão ligados
pela missão de criar e de-
senvolver laços entre todos
os paises de língua portu-
guesa e espanhola. "Pela
nossa formação comum
acredito que estes laços são
muito importantes, não ió
no campo cultural e do dl-
reito internacional, mas em
todos os setores".

Estavam presentes à con-
ferência do professor
Valladão o Cônsul Geral da
Espanha, Sr Carlos Abella,
o Ministro Luís Calloti, o
presidente do In .ttuto Bra-
sileiro de Cultura Hispani-
ca, Sr Hotacillo Braga, e
pessoas ligadas à comunida-
de hispânica.

^ MPAS/INPS
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional de Previdência Social

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO
3* ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência no Rio de Janeiro -
Praça da Bandeira

AVISO DE CONCORRÊNCIA
A Seção de Material da Agência no Rio de Ja-

. neiro — Praça da Bandeira, comunica aos interes---¦sados que, no dia 25 de novembro de 1977, às 14-•horas, na Praça da Bandeira n.° 96, serão abertas as
.propostas relativas à CONCORRÊNCIA N.° 01/77,
.referente a locação dos serviços de limpeza e con-
servação do imóvel situado na Rua de Santana n.°¦124 - Lojas C/D/l e J.

O Edital completo e demais informações po-
derâo ser obtidos no endereço acima.

São Paulo — O segundo aniversário da mortedo jornalista Wladimir Herzog, nas dependências
do DOI-CODI, em São Paulo, vai ser assinalado,hoje, com um culto ecumênico na igreja da Conso-lação, celebrado pelo Cardeal-Arcebispo Dom PauloEvaristo Arns e pelo Rabino Harry Sobel.

Ontem, numa sessão no Sindicato dos Jorna-listas Profissionais do Estado de São Paulo, os ad-veados da viúva de Wladimir, Clarice Herzog, vão
processar a União Federal por perdas e danos mo-
rais e materiais e o Iegista Harry Shibata, diretor
do IML paulista, por crime de falsidade ideológica.
CONTRA A UNIÃO

Os advogados Marco An-
tônio Rodrigues Barbosa e
Samuel MacDowell de Fi-
gueiredo explicaram, em
palestras no Sindicato dos
Jornalistas, que já envia-
ram oficio ao Ministério Pú-
blico Federal pedindo que
seja mantida a nomeação
de um curador especial pa-
ra acompanhar a ação de-
claratórla contra a União
Federal, aberta pela viúva
do jornalista e por seus dois
filhos, menores, Ico e An-
dré.

Disseram que o Ministério
Público Federal foi intima-
do a acompanhar todos os
atos, como se não houvesse
um curador especial e soll-
citada a marcação de datas
para as audiências de ins-
trução e julgamento do pro-
cesso, quando serão ouvidas
testemunhas de ambas as
partes.

A ação, disseram, visa "a
deciaiaçâo de responsabili-
dade da União Federal pela
prisão Ilegal de Wladimir
Herzog, pelas torturas a quefoi submetido, por sua mor-
te e visando a declaração
conseqüente da obrlgaçáo
de indenização, em decor-
rência dos danos morais c
materiais que esses fatos
causaram".

O advogado Samuel Mac-
Dowell de Figueiredo expli-
cou que o processo "vem se
arrastando há um ano".
Primeiro, o Ministério Pú-
blico Federal recusou-se a
receber a ação; depois con-
siderou-a da competência do
Ministério Público Estadual,
que se manifestou contrário
a intervir, "representando
os autores menores"; final-
mente, o Ministério Público
Federal requereu a no-
meação de um curador es-
pecial para solucionar o im-
passe.

O curador. Sr Péricles
Luís de Medeiros Prade, fez
restrições à atuação do Mi-
nistério Público e pediu quefosse ele designado como"órgão supletivo do Ministé-
rio, enquanto outra pessoaseria nomeada como cura-
dor dos menores". O Minis-
tério Público, então, consi-
derou descabida a no-
meação de um curador es-
pecial, adotando posição
contrária à que já assumi-
ra. "As 

possibilidades de
protelação do processo, no
que diz respeito a esse inci-
dente, estão praticamente
esgotadas", disse o advoga-
do. Por isso, estamos pedin-
do que se mantenha a no-
meação do curador especial,
ao mesmo tempo que inti-
mamos o Ministério a
acompanhar o processo, e
requeremos a designação da
data para audiência e jul-
gamento".
CONTRA O LEGISTA

O advogado José Carlos
Dias informou, na mesma
sessão, que está sendo ela-

(borada outra representação
contra o iegista Harry Shi-
bata, diretor do Instituto
Médico Legal de São Paulo,
por crime de falsidade Ideo-
lógica, uma vez que assinou
o laudo de Wladimir Herzog"sem ver o corpo, sem fazer
a autópsia, sem participar
dos trabalhos, sem colabo-
rar na elaboração do laudo,
sem estar em São Paulo no
dia do exame".

O Sr José Carlos Dias foi
convidado pelo Sindicato a
fazer o histórico dos acon-
tecimentos criminais no ca-
so da morte do jornalista
Wladimir Herzog. Ele lem-
brou que a primeira repre-
sentação enviada .pelos ad-

Ação da OAB
contra juiz
é arquivada

Brasilia — Uma represen-
tação do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados
do Brasil contra o Juiz Au-
ditor de São Paulo, acusado
de haver cerceado a defesa
do ex-Deputado Marco An-
tônlo no processo a que res-
pondeu sobre subversão, foi
arquivada pelo Superior
Tribunal Militar, após
sessão secreta.

As alegações de cercea-
mento de defesa geralmen-
te são feitas com vistas a
assegurar recurso ao STF
contra as decisões tomadas
pela instância inferior, no
caso, as Auditorias ou o
STM. O arquivamento foi
decidido por se considerar
o caso — datado de 1966 —
como matéria vencida.

vogados da viuva conitra o
legisla foi arqu'vada pêloProcurador-Geral da Jiisti-
ça Militar, que a receiòera
do Procurador-Geral de
Justiça do Estado de São
Paulo, Sr Gilberto Quinta-
nilha Ribeiro, exonerado na
última quinta-feira.

As circunstancias em que
o Iegista Harry Shibata as-
sinou o laudo — por ele
próprio confirmadas à im-
prensa, no dia 18 de agosto
— "reforçam o entendimen-
to dos advogados de Clarice
Herzog de que o crime revê-
lado pelo Dr Shibata é real-
mente o de falsidade ideoló-
gica, a ser apuradr na Jus-
tiça comum".

O advogado' fez um reteto
detalhado dos acontecimen-
tos após a morte do jorna-
.'sta, lembrando fatos e da-
tas, até o :lia 8 de março de
1976, quando o Juiz José
Paulo Paiva determinou o
arquivamento do inquérito
p 0'licial-militar, afirmando
a "inexistência de qualquer
crime a ser apurado", já
que o relatório aprovado
pelo enitão Comandante do
H Exército, o General Ed-
nardo D'Avila Mello, con-
cluira pelo "suicídio volun-
tário" do jornalista.

Lembrou que um inquéri-
to arquivado pode ser rea-
berto por iniciativa do
Ministério Público se novas
provas aparecerem em rela-
cão ao fato. ao indiciado ou
a terceira pessoa. "Estamos
coligindo provas novas1,
capazes de sensibilizar o
Ministério Público, a cujo
exclusivo critério ficará o
prosseguimento do caso. O
trabalho de coleta de prova
tem sido difícil e pede ser
t o t almente comprometido
se foram reveladas quais
são elas. Por essa razão, o
sigilo profissional impede
de falar mais sobre o assun-
to", disse.
EM BRASÍLIA

Da tribuna da Câmara
federal, o Deputado Jorge
Moura (MDB-RJ) falou de
Wladimir Herzog como "um
justo, um cidadão preo-
cupado com os destinos de
seu povo* abominava o ter-
rorismo e sua ação demo-
cráttea se dava à luz do dia,
no trabalho e no lar, com
a mulher e'os filhos — era
um exemplar chefe- de
família".

Falou dos direitos huma-
nos e lembrou palavras do
Presidente Geisel para de-
fendê-los. Em seu entender,"os malefícios terríveis da
ausência de habeas-corpus"
são, como disse o presidente
da Ordem dos Advogados
do Brasil, Sr Raimundo
Faoro "uma carta de impu-
nidade para quem prende".
E, lembrou, "a presença ont-
potente do AI-5, subjugan-
do a Constituição e cons-
trangendo todos os foros da
civilidade da Nação brasilei-
ra".

"A segurança do Estado
não pode ser a 1 c a nç a d a
através da Insegurança dos
cidadãos" — enfatizou. "A
unidade de pensamento de
todas as consciências civlli-
zadas do Brasil repudia os
métodos bárbaros que vio-

lentam e rasgam a Decla-
.ração Universal dos Direitos

do Homem, do qual o Brasil
é signatário. Forças Arma-
das, MDB, Arena, Igreja,
advogados, jornalistas, inte-
lectuais, estudantes e em-
presários devem estar uni-
dos no repúdio àqueles que
exaltam a dor, a morte e o
sofrimento como filosofia
de vida."

MEC reedita
José de
Alencar

Brasília — Os Ministros
da Educação e Cultura, Sr
Ney Braga, e das Comuni-
cações, Sr Euclides Quandt
de Oliveira, presidiram on-
tem no auditório do MEC
a solenidade de lançamento
da edição comemorativa do
centenário da morte de Jo-
sé de Alencar e d0 selo em
homenagem ao Dia do Li-
vro e aos 100 anos da morte
do escritor.

O lançamento da edição
das obras de ficção de José
de Alencar pelo Instituto
Nacional do Livro, e do selo
pela Emoresa Brasileira íe
Correios e Telégrafos, fsz
parte das comemorações da
Semana Nacional do livro,
que vai até 29 do corrente.
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Almirante-de-Esquadra Bierrenbach, revisar do
processo, mandou apurar denúncias de tortura

STM pedirá punição para os
policiais responsáveis por
tortura no DOPS de Niterói

Brasília — O Superior Tribunal Militar pediráa punição dos policiais responsáveis pelas torturas
em Paulo José de Oliveira Moraes (no DOPS de
Niterói, segundo afirmou), denunciadas semana
passada pelo Ministro Júlio de Sá Bierrenbach, e
que se apure a omissão do Instituto Médico Legal
do Rio de Janeiro, por retardar exageradamente a
remessa do laudo de corpo de delito à Justiça.

O STM só não decidiu ainda quem é a autori-
dade competente para a punição: Ministro da Jus-
tiça, Governador, Secretários da Justiça ou de Se-
gurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Pau-
Io José de Oliveira Moraes, segundo o Ministro Bier-
renbach, foi torturado para confessar cumplicidade
em assaltos a banco.

Documento de Sindicatos é
contestado por Federações
de Trabalhadores gaúchos

Porto Alegre — Com cópias para os líderes cmembros dos dois Partidos na Câmara e no Senado
11 das 13 Federações de Trabalhadores do Rio Gran-'
de do Sul entregaram à Assembléia Legislativa do-cumento contestando o manifesto de 110 sindicatos
gaúchos, divulgado na última semana. Alegam queo manifesto, apesar das reivindicações trabalhistas,
e um "pronunciamento 

de cunho político que foge
por completo às nossas finalidades".

Em Brasília, o líder do Governo no Senado, Sr'Eurico Rezende, denunciou como "uma fraude" omanifesto divulgado na semana passada e disse queele foi preparado pelo presidente do Sindicato dos
Bancários e suplente de Deputado estadual peloMDB, Paulo Steinhause. Destacou que ele recolheu
as assinaturas num papel em branco.

Leopoldo; dos Condutores
Autônomos de Santa Maria
e do Rio Grande.

A maioria dos presidentes
desses nove sindicatos quese retrataram do manifesto
divulgado na última sema-
na, viajou para Brasilia na
quinta-feira. Dois deles fo-
ram ontem ao Palácio do
Planalto saudar o Presiden-
te da República em dele-
gação organizada pelo Mi-
nistério do Trabalho. O pre-sidente do Sindicato dos
Condutores Autônomos de
Santa Maria, Mariano Cos-
ta, fez a saudação oficial ao
Chefe do Governo, em no-
me dos 180 lideres sindicai*
presentes. Eles participa-
vam do Projeto Brasil.

AMPARO LEGAL

A ação do STM apóia-se
no Artigo 40, item XXI, da
Lei de Organização Judicia-
ria Militar, que atribui, en-
tre as competências do Tri-
bunal, a de "reme*er ao
Procurador-Geral ou à au-
toridade competente for,
para o procedimento legal
cabível, cópia de peça ou
documento constante de
processo sob seu julgamen-
to quando, em qualquer de-
les. verificar existência de
crime que deva ser submeti-
do a outro processo". O de.s-
dobramento do caso pode
atingir o Instituto Médico
Legal do Rio, cuja atuação
pode ser enquadrada em
dois artigos do Código de
Processo Militar.

Em 8 de abril de 1975, a
agência Alcântara (RJ) da
União de Bancos Brasileiros
foi assaltada por três ho-
mens: dois entraram e o
outro ficou ao volante de
um automóvel. Nove dias
depois, o Delegado João Al-
ves Ferreira foi designado
para presidir o inquérito.
Passaram-se três meses e 20
dias sem que a policia con-
seguisse ao menos suspeitos.
A papelada ia e vinha da
policia para a 2a. Auditoria
da Aeronáutica, foro do cri-
me, por se tratar de viola-
ção da Lei de Segurança
Nacional.

Em 28 de julho de 1975,
o delegado designa o invés-
tigador Celso da Silva para"proceder sindicâncias no
sentido de apurar a iden-
tidade dos autores do cri-
me". No dia seguinte, o in-
vestigador apresenta u m
dos assaltantes: Paulo José
de Oliveira Moraes, que es-
tava preso n0 DOPS —
Interior, em Niterói, ao de-
legado titular do inquérito.
Nessas 24 horas Paulo José
é interrogado pelo Delegado
João Alves Pereira, da Dele-
gacia Distrital de Alcanta-
ra, e pelo escrivão José
Elias Coutlnho Nunes, dan-
do o nome dos comparsas:
Valdemir Hadaid Camargo
e Adéllo Diunizio. A prisão'preventiva é pedida em 26
de agosto, embora a policia
não cuidasse de levar os
seis bancários testemunhas
do assalto para indentificar
o acusado.

O qae seria uma demons-
tração de eficiência da poli-
cia começou a ruir em 16 de
outubro de 1975, quando o
acusado foi apresentado à
Auditoria, ou seja, "79 dias
após o interrogatório feito
pelo Delegado de Alcântara
no DOPS-Interlor, como
alertou o Ministro Bierren-
bach, revisor do processo de
apelação de Pau.o José no
STM.

O acusado disse que fora
torturado no DOPS; que as
testemunhas foram arran-
jadas na policia; que náo
fora submetido a reconheci-
mento pelas testemunhas
do assalto, embora tivesse
solicitado; que os nomes
dos seu supostos comparsas
também foram acertados
pela. própria policia. "E", diz
o Ministro Bierrenbach, "é
bom lembrar que ele não
poderia ter sido instruído
pelo advogado para fazer
tais declarações, pois sequer
advogado particular tinha.
Seu defensor era um advo-
gado de oficio". Laudos do
IML confirmam as torturas
em 23 de fevereiro de 1978.

Por determinação legal,
apesar do próprio Procura-
dor ter pedido a absolvição,
era obrigatória a apelação
ao STM, que tomou o nú-
mero 41 264.

O processo foi distribuído
ao Ministio Gualter Godl-
nho. como relator, tendo co-
mo revisor o Ministro Júlio
de Sá Bierrenbach, que ex-
plica:"O caso estava pronto pa-ra ser relatado no STM,
quando, há um mês, preci-samente em 19 de setembro
de 1977. participando de ou-
tro processo, ouvi o Minis-
tro-Relator citar o nome
desse mesmo réu como par-
ticipante de outro assalto a
outra agência da União de
Bancos Brasileiros, esta em
Bonsucesso. Pelo qual fora
condenado, em primeirainstância, a 17 anos de
prisão. O pior é que o réu
fora citado por edital,
quando se achava preso —
e foi condenado como revel,
por sentença de 23 de se-
tembro de 1975.""No ca-o do processo em
que fui revisor, o réu pres-tou declarações no
OOPS-Interior, em Niterói,
no dia 29 de julho e só foi
apresentado à Auditoria no'dia 16 de outubro, em esta-
do lastimável. Donde con-icluí que, quando foi conde-
'nado como revel em setem-
toro, não podia ser apresen-
tado à Auditoria que o jul-
gava por outro crime, para
prestar declarações, porque
suas condições físicas não
permitiriam à policia correr
o risco de exibi-lo, dado seu
precário estado físico, pois
as agressões que sofrerá
eram recentes demais".

Também nesse segundo
processo, relativo ao assalto
à agência Bonsucesso, hou-
ve apelação à instância su-'perior (o STM) e o julga-
mento foi em 19 de setem-
toro deste ano, ou seja, um
mês antes do julgamento
pelo assalto à agência Al-
cantara. O Ministro Beir-
renbach lembrava-se bem
do acusado, pois, como revi-
sor de um dos processos, o
estivera examinando cuida-
dosamente. Quando ouviu a
informação de que fora
¦condenado como revel, sur-
preendeu o tribunal: "Ouso
declarar que sei onde esta-
va o réu condenado como
revel em 29 de setembro de
1975".

O STM, decidiu, por una-
nlmidade, após ouvir o Mi-
nis*.ro, anular o processo, a
partir da chamada do réu
por edital, e determinar < -.e
fosse concedida defesa ao
indiciado, em novo julga-•mento a ser efetuado na
mesma Auditoria que o con-
denara inicialmente.
OUTRA CONDENAÇÃO

Ainda há mais: Paulo Jo-
sé está condenado a 10 anos
de reclusão, por um terceiro
assalto, desta vez em Itabo-
rai. Neste caso, o acusado
prestou depoimento no
DOPS — Niterói em 11 de
agosto de 1975 e só foi apre-
sentado à Justiça quase um
ano depois, ou seja, em ju-
nho de 1976.

O Ministro Júlio de Sá
Bierrenbach votou, quando
da apelação ao STM, pela
absolvição, ma_s foi vencido.
Como ele próprio explica,"um processo não deve in-
terferir em outro; temos
que julgar apenas o que
consta do processo em pau-
ta".

RAZÕES
"Estamos em plena demo-

cracia e entendemos que
cada um tem o direito de se
manifestar conforme pen-
sa" — afirma um trecho da
nota das Federações, entre-
gue ontem à Assembléia Le-
gislativa gaúcha." Aliás" —
acrescenta — "alega-se que
estamos sem liberdade. Que
os Sindicatos estão reduzi-
dos a meros órgãos ass_-
tenciais e recreativos. Que
não existe liberdade de im-
prensa e de pensamento"."Permitam-nos 

que per-
guntemos: se não existe li-
herdade de pensamento e
de imprensa, cemo foi a di-
vulgação tão larga do docn-
mento em questão? Se os
Sindicatos ficaram reduzi-
dos a meros órgãos assis-
tenciais e recreativos, como
justificar a intensa ativida-
de que vêm exercendo, com
eleições de dirigentes com
ampla liberdade, realizações
de congressos reivindicai--
rios, simpósios e, para con-
firmar o sadio diálogo exis-
tente entre as classes de
produção, a assinatura
constante de acordos de
convenção coletivas de tra-
balho?"."Raras foram as oportu-
nidades em que as entidades
sindicais de todos os graus
tiveram tamanha atividade
e tanto alcançaram em be-
neficio dos trabalhadores
como no momento presen-
te", revela outro trecho do
documento. "Antigas reivin-
dicações, sempre negadas,
agora estão sendo alcança-
das, como a concessão de
aumentos especiais por
qüinqüênios de trabalho na
mesma empresa; estabili-
dade provisória à mulher
gestante; férias de 30 dias;
14° salário aos empregados
de menor remuneração
(PIS) e outras mais".

O documento foi assinado
pelos dirigentes das Fede-
rações dos Trabalhadores
nas Indústrias de Cons-
trução e do Mobiliário; das
Indústrias do Vestuário;
das Indústrias Metal Meca-
nicas: dos Empregados em
Turismo e Hospitalidade;
dos Profissionais em Enfer-
magem; Técnicos Duct.is-
tas; Massagistas e Empre-
gados em Hospitais e Casas
de Saúde; dos Trabalhado-
res na Agricultura; dos Em-
pregados no Comércio; nas
Indústrias Químicas e Far-
macêuticas; das Indústrias
de Fiação e Tecelagem; das
Indústrias de Artefatos de
Couro; das Empresas de Di-
fusão Cultura! e Artística
do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina.

As Federações — repre-
sentando 800 Sindicatos e 1
milhão de trabalhadores —
entregaram ainda uma no-
ta assinada por nove Sindi-
cafcos que apoiaram o manl-
festo anterior e que retiram
tal apoio. Alegam que fo-
ram "enganados em sua
boa fé, jà que não é o mani-
festo de reivindicações que
imaginavam".

Assinaram a retificação
os Sindicais dos Trabalha-
dores nas Indústrias Metal
Mecânicas de Ijuí; dos Me-
talúrgicos de Canoas e de
São Leopoldo; dos Traba-
lhadores na Construção de
Ijui e de Cachoeira do Sul;
Trabalhadores na Indústria
de Calçados de Ijui; das In-
dústrias Gráficas de São

Bancários
lutam por
reposição

Recife — O Sindicato dos
Empregados em Estabeleci-
mentos Bancários de Per-
nambuco discutirá em aí-
semblêia geral extraordiná-
ria, na próxima sexta-feira,
a reposição do indice sala-
rial de 1973 e a posição a
ser tomada sobre o assunto
junto à Confederação Na-
cional dos Trabalhadores
em Empresas de Crédito.
Segundo o presidente do
Sindicato, Júlio César Ca-
valcanti, a assembléia deve-
rá reunir de oito a 10 mil
associados.

PROVAS
O Senador Eurico Rezen-

de disse que a prova de que
os lideres sindicais gaúcho;,"foram ludibriados em sua
boa fé reside num fato: en-
tre o término do texto e o
inicio das assinaturas cole-
tadas vai uma espaço enor-
me". O documento, acres-
centou, visava '' à elabo-
ração de um memorial de
caráter reivindicatório, des-
tinado a pleitear a redução
de juros e correção monetá-
ria do Sistema Financeiro de
Habitação; o fim das filas
no INPS; a melhoria do
atendimento médico previ-
denciário e o enquadramen-
to sindical rural".

O documento foi transcrl-
to nos anais do Senado k
pedido do lider da Oposição,
Franco Montoro (MDB-SPi.
O Sr Eurico Rezende isen-
tou o representante paulis-
ta de qualquer responsabili-
dade na "farsa". O Senador
Lázaro Barbosa (MDB-GO)
anunciou que amanhã o Sr
Franco Montoro fará um
pronunciamento sobre o as-
sunto.
CONTESTAÇÃO

O presidente do Sindicato
des Bancários de Porto Ale-
gre, Olívio Dutra — um dos
signatários d o manifesto
dos Sindicatos divulgado na
íiltima semana — disse que
é inveridica a alegação dos
nove Sindicatos sobre a mo-
dificação do documento."A maior prova é sim- .
pies: basta comparar o tex-
to divulgado na imprensa
com o original, apresenta-
do na reunião das Fede-
rações e que está em poder
do delegado regional do
Trabalho, Celito de Grandi.
E' o mesimo, sem mudar
uma vírgula". Declarou que
115 Sindicatos foram visita-
dos. Quinze se recusaram a
assinar."Esses sindicatos" —
acrescentou o Sr Olivio Du-
tra — "não foram ludibria-
dos como alegam. Leram e
ass inaram o documento.
Agora se houve pressão ofi-
ciai e das Federações para
que os nove mudassem de
posição, é outra histó-
ria."

O vice-lider do Gover-
no no Senado, Virgílio
Távora, lembrou que mes-
mo se todos os signatários
do primeiro documento esti-
vessem de plena consciência
quanto ao seu teor, este não
seria muito representativo.
Segundo o Senador cearen-
se, os lideres que assinaram
as criticas ao Governo re-
presentavam apenas um oi-
tavo dos Sindicatos do Rio
Grande do Sul.

Bancários
celebram
acordo

São Paulo — Bancários
de São Paulo e' de Mato
Grosso assinam hoje o
acordo salarial celebrado
com os Bancos e Caixas
Econômicas que determina
um aumento salarial de
40% e eleva de Cr$ 60 para
Cr$ 120 o anuênio ao qual
têm direito os empregados.
O aumento, segundo o vice-
presidente da Feder ação
dos Sindicatos em Empre-
sas Bancárias de Sáo Paulo
e de Mato Grosso, retroage
a 1? de setembro.
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Simonsen nega informações
da Sudene sobre incentivos

Brasilia — O Ministro da
; Fazenda, Sr Mário Henrl-
que Simonsen, negou ontem

; a informação prestada pelo
chefe da divisão de incenti-
vos fiscais da Sudene, Sr
Moraes e Sousa de que 125
mil empresas houvessem'¦ deixado de aplicar suas de-
duçõe.s do Imposto de Ren-
da no sistema de benefícios
tributários dos fundos de
investimentos.

A informação do Sr Mo-
raes e Sousa foi revelada
na sexta-feira última e se
baseou em dados fornecidos
pelo Centro de Informações
Económico-Ftscais da Recel-
ta Federal. O Ministro Si-
monsen classificou a infor-
mação da Secretaria da Re-
ceita Fedeial de "erro", pois
segundo acrescentou, a re-
partição ainda não proce.s-
sou cerca de 120 mil decla-
rações do IR, apesar de fal-
lar apenas dois meses para
o encerramento do exerci-
cio.

PREVISÃO
O Ministro Simonsen pre-

viu que, das 120 mil decla-
rações ainda não processa-
das pela Receita Federal,
cerca de CrS 1 bilhão cons-
tituem-se em abatimentos
do imposto para aplicações
no Fundo de Investimentos
do Nordeste (Finor), embo-
ra as declarações ainda não
tenham sido digitadas, isto
é, não processadas.

De acordo com o Sr Má-
rio Henrique Simonsen, fo-
ram confirmadas, até ago-
ra, opções em torno de CrS
3 bilhões 200 milhões para
o Finor. "O que faltar —
garantiu o Ministro — para
complementar os Cr$ 5 bi-
lhões 200 milhões estimados
para o Finor em 1977, será
subscrito pelo Governo.

Afirmou ainda que, na hi-
pótese de não se confirma-
rem as opções para o Finor
dentro das 120 mil decla-
rações do IR ainda não exa-
minada pela Receita, as
empresas pagarão o tributo
devido, não ocorrendo per-
das de receita para o Gover-
no e, portanto, "inexlstindo
o problema de uma even-
tual escassez de recursos
para a realização da subs-
crição.
BALANÇA COMERCIAL

Negou ainda o Ministro
Simonsen que a balança co-
mercial houvesse registrado
déficit acumulado nos últi-
mos nove meses. Atribuiu
tal informação, publicada
pelo matutino Gazeta Mcr-
cantil, ao fato de haver sido
computadas guias de impor-
tação emitidas pela Cartel-
ra de Comércio Exterior do
Banco do Brasil."Guias emitidas" — ex-
plicou o Ministro — "não
têm nada a ver." Esclare-
ceu, a seguir, através de
uma folha de papel manus-

crita de próprio punho, que
a balança de comércio assi-
nalou, no período janeiro/
setembro, um superávit de
248 milhões 93 mil dólares,
com "exportações efetivas
de 9 bilhões 263 milhões 663
mil dólares e importações
efetivas de 9 bilhões 15 mi-
lhões 570 mil dólares.

Segundo ainda o Ministro
da Fazenda, houve déficits
de janeiro a março, trans-
formados em superávit^ de
abril a julho. A partir de
agosto, com a queda acen-
tuada nas vendas de café,
voltou a se verificar o com-
portamento deficitário
ocorrido no primeiro tri-
mestre do ano.

SEM RECESSÃO

O Ministro Simonsen des-
cartou ainda a possibilidade
de uma "recessão à vista".
E acrescentou: "os produto-
res agrícolas podem ficar
tranqüilos", apesar das res-
trlções impostas ao crédito
rural. "Os preços mínimos
vão remunerar satisfatória-
mente os fatores de pro-
dução", disse. Afirmou ain-
da não acreditar que a
competitividade pelos re-
cursos disponíveis no siste-
ma financeiro configure pa-
ra 1978, "maiores dificulda-
des para os pequenos agri-
cultores. Todos" — acentuou
— "estão tendo acesso aos
recursos disponíveis",

Leite "in natura" custará Cr$ 4
Brasilia — Embora acen-

tuasse não haver o estudo
chegado ainda a suas mãos,
o Ministro da Fazenda, Sr
Mário Henrique Simonsen,
informou ontem que o novo
preço do leite in natura,
previsto para vigorar a par-
tir do próximo dia 1?. deve-
rá ficar entre CrS 4 e
CrS 4,10, voltando a conter
3% de teor de gordura, con-
tra os 2% atuais.

Enquanto o presidente da
Cobal, Sr Mário Vilela, dizia
que a carne congelada dos
esto quês governamentais
não será suficiente para
abastecer as praças do Rio,
S. Paulo e Brasilia, o Minis-
tro da Fazenda negava-se
a confirmar se o Governo
irá realmente autorizar a
importação de carne bovina
para neutralizar uma alta
do produto no mercado in-
terno".

Para o Sr Mário Vilela, o
déficit de carne existe em
função do aumento médio
de 20% do consumo de car-
ne no mercado interno com

relação ao que foi consumi-
do nas diferentes capitais
no ano passado. O Sr Mário
Vilela disse que tem recebi-
do reclamações de varejis-
tas sobre a insuficiência da
oferta.

O presidente da Cobal ex-
plicou que o aumento medlo
de 20% no consumo interno
de carne bovina ocorre por-
que os preços do produto
em nível de consumidores
vêm apresentando aumen-
tos percentuais inferiores
com relação à taxa inflado-
nária.

De qualquer modo, a an-
tecipação para o dia 15 de
agosto da distribuição de
carne dos estoques em cará-
ter exclusivo nas praças do
Rio, São Paulo e Brasilia
também influiu para o s
problemas de abasteclmen-
to de carne que começaram
a aparecer.

A previsão do Ministério
da Agricultura sobre a qual
foi estruturado todo o plano
de distribuição de carne
congelada este ano era
abastecer as praças do Rio,

São Paulo e Brasilia com
carne congelada durante 90
dias (de l9 de setembro a
30 de novembro) e em cará-
ter suplementar (regime de
convivência com a carne
fresca durante os meses de
agosto e dezembro, nas
mesmas localidades).

A antecipação do abaste-
cimento exclusivo de carne
congelada para o dia 15 de
agosto foi medida defendi-
da pelo Ministério da Fa-
zenda, com receio de que o
preço da carne para o con-
sumidor naquele mês subis-
se a ponto de comprometer
as metas de baixar a in-
fiação.

Com Isso, a quantidade
estratégica, de cerca de 15
mil toneladas, que o Minis-
tério da Agricultura havia
reservado para colocar nas
praças durante os meses de
agosto e de dezembro em
caso de elevação de preços
foi praticamente toda esgo-
tada, comprometendo inclu-
sive a distribuição do pro-
duto congelado durante o
mês de novembro.

"Tribune" acha que petróleo
mudou panorama no Brasil

Paris — "O Brasil não pode con-
tlnuar com sua rápida expansão eco-
nômica porque 80% de seu petróleo é
importado e quanto mais depressa o
pais crescer, tanto mais petróleo sua
indústria e transporte necessitarão",
afirmou ontem, num suplemento es-
pecial de seis páginas dedicado ao
Brasil, o jornal norte-americano, edi-
tado em Paris, International Herald
Tribune.

Sob o titulo Brasil: c pais emerge
da crise do petróleo com um clima
político e econômico diferente, o su-
plemento apresentou um panorama
dos problemas do balanço de paga-
mentos brasileiro, do comércio, -invés-
timentos, energia e transportes, num
balanço bastante favorável. O Gover-
no brasileiro contribuiu para o finan-
ciamento deste suplemento compran-
do grandes espaços de publicidade em
suas páginas.

Confiança internacional

Os artigos, escritos por cinco jor-
nalistas americanos enviados ao Rio,
São Paulo e Brasilia, são bem infor-
mados, precisos, cheios de dados. Pa-
ra um dos enviados, os meios econó-\
micos brasileiros atravessam uma fa-
se de euforia, porque "pela primeira
vez desde 1973 a balança comercial
está próxima de um superávit (...) As
importações não cresceram desde 1974
enquanto aumenta o nivel de expor-
tações."

O jornalista reconhece, contudo,
que a situação é frágil e o Brasil ne-
cessita dos investimentos estrangei-
ros para realizar os grandes trabalhos
projetados.

Mas, embora a divida brasileira
tenha aumentado em 20% anualmen-
te, desde 1964, a atuação em matéria
de exportação e o crescimento dos
bens industriais (de 35 a 40%) são
bons augúrios para o futuro. Quanto
à renda per capita, ela ultrapassou a
640 dólares.

São estes pontos positivos que dão
confiança aos financistas lnternacio-
nais, como explica um outro artigo:
"A maioria dos banqueiros internado-
nais, apesar de o pais estar muito en-
dividado, confia em que ele através-
sara os próximos dois ou três anos di-
ficeis som suspender os pagamentos
ou reescalonar a divida". E prosse-

Arlelte Chabrol
Correspondente

gue: "Os banqueiros indicam a melho-
ria da situação esconômica do Bra-
sil — e especialmente a rápida que-
da em seu déficit comercial — como
a base de sua confiança, mas Ignoram
o fato de que a sorte desempenhou e
terá de continuar a desempenhar um
importante papel para que o Brasil
consiga superar suas dificuldades na
próxima década, sem problemas pa-
ra seus credores."

Em todo caso, não faltam credo-
res potenciais: "Os banqueiros inter-
nacionais estão apostando que o Bra-
sil pagará e estão disputando para
emprestar mais dinheiro ao pais, ofe-
recendo mais até do que o Brasil es-
tá pedindo."

Um outro ponto interessante des-
te suplemento do International He-
rald Tribune é um artigo sobre a po-
litica propriamente dita e as
discussões em torno do sistema atual-
mente no Poder: "O desejo de mu-
dança é aparente em todos os seto-
res da sociedade. Estudante, políticos,
homens de negócio — até membros
das Forças Armadas — estão toman-
do porte no debate sobre o futuro do
pais."

Se, estima o autor do artigo, a
mudança de clima político se deve em
parte ao Presidente Geisel, não é me-
nos verdadeiro que "o novo estado de
espírito também reflete uma crescen-
te critica do regime militar e do pró-
prlo Presidente."

Explicando que a exigência de
maior liberdade politica e de retor-
no à democracia se intensifica, no
momento em que, precisamente, uma
certa Unha dura do Exército se arti-
cuia, o jornalista vê um pouco a po-
sição de Geisel como a de um árbi-
tro: "Os Presidentes vêm acenando
para ambos os lados. Encoraja o de-
bate público sobre a liberalização do
regime, ao mesmo tempo em que toma
providências para que a maré demo-
crátlca não fique incontrolável."

Em seguida são abordados os
acontecimentos mais recentes, sobre-
tudo a saida do General Sylvio Fro-
ta: "A significação da exoneração do
General Frota não é tanto que os li-
berais tenham vencido os conservado-
res, mas que o General Geisel tenha
demonstrado claramente sua deter-
minação de levar adiante os objetivos
sociais, econômicos e políticos, que se
propôs, ao assumir o Governo."

Petrobrás não poderá
importar turbina que
Elliott faz no pais

A Cacex vetará qualquer solicitação da Petro-
brás para Importar turbinas a vapor que já este-
jam sendo produzidas pela Elliott no pais. A ne-
gatlva seW-erta com base no fato de que a Resolu-
ção n° 9, que impede aquela (e outra qualquer)
companhia estatal de adquirir produtos em empre-
sas que não tenham tido seus projetos aprovados
pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, não
tem poder de Lei. Assim sendo, não pode passar
por cima da Lei da Similaridade.

Até recentemente a Petrobrás vinsa adiqulrin-
do turbinas a vapor da Elliott através de terceiras
empresas e acopladas em equipamentos maiores,
dentro de sistemas turn kei. Agora, entretanto, a
empresa estatal, obedecendo os fundamentos da
Resolução n<? 9, terá também que deixar de adquirir
as turbinas fornecidas desta forma.

A única alternativa para a Petrobrás será a im-
portação. Ocorre que a Cacex recebeu informal-
mente uma consulta a respeito e jà comunicou
àquela empresa estatal que não poderá autorizar
a importação, uma vez que a decisão do Conselho
de Desenvolvimento Econômico não tem poder de
Lei. Como a Lei da Similaridade está em pleno vi-
gor, a Cacex fará as averiguações de praxe para
saber se o produto j jáestá sendo produzido no pais.
A resposta será positiva e estará criado o primeiro
impasse em torno da Resolução n' 9, pois a Petro-
brás também não pode passar por cima da decl-
são do CDE, voltando a comprar turbinas da Elliott.

Associação
As negociações entre a Dedini e a Elliott do

Brasil, visando a uma associação para produzir tur-
binas a vapor e, desta forma, conseguir o "sinal
verde" do Conselho de Desenvolvimento Industrial
para desenvolver o produto em toda r.ua plenitude,
abrindo inclusive as portas das empresas estatais
para receberem o referido equipamento, entraram
em compasso de espera, segundo informações obti-
das ontem junto a fontes do setor.

Ao que tudo indica, nada será feito enquanto o
Ministro da Indústria e do Comércio, Sr Ângelo
Calmon de Sá, não retornar de Monteaux, na Suiça,
o que somente ocorrerá na manhã de quinta-feira.
Neste mesmo dia — segundo a expectativa geral —
o Ministro dará seu parecer sobre a pretensão da
Elliott.

Circulam rumores de que uma negativa ou
um novo odiamento, com o objetivo de acelerar as
negociações visando à associação entre as duas em-
presas, poderia provocar, por parte da Elliott, a de-
cisão de não mais realizar a joint-venture. A ma-
triz norte-americana já teria enviado instruções
para a não realização de qualquer negociação sob
pressão.

Oficialmente Zanini
desconhece associação

São Paulo — O diretor da Zanini, Sr Eduardo
Zabockis, disse ontem que "a empresa ainda não tem
conhecimento oficial das negociações de associação
entre a Dedini e a Elliott para a criação de uma
empresa fabricante de turbinas, no Rio de Janeiro.
Quanto a nós estamos produzindo já um protótipo
de turbina para a Petrobrás, em associação com a
AKZ da Alemanha".

O Sr Eduardo Zabockis explicou que "o diretor
superintendente da empresa, Sr Luis Biagi, está na
Suiça, participando de um seminário, mas tem
acompanhado a questão através de ligações telefó-
nicas. Ele está a par do assunto. Cheio que a Dedini
nos comunicará quando tiver algo oficial, pois as
duas empresas têm boas ligações".

O Sr Eduardo Zabockis ¦ salientou também que"a Zanini vem acompanhando desde o inicio a in-
tenção da Elliott de entrar no mercado nacional de
turbinas e sabe muito bem como as coisas estão se
encaminhando, quando o nosso diretor superinten-
dente voltar da Europa, poderá falar a respeito do
assunto".

Missão de Trinidad está
negociando contrato de
risco, ferro e minério

A missão de Trinidad-y-Tobago que chegou an-
teontem ao Brasil esteve ontem na Petrobrás e
Companhia Vale do Rio Doce com objetivo de ne-
gociar a compra de 5 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro e pellets, 30 mil toneladas de cimen-
to, para entrega imediata, e a formação de uma
joint-venture entre a Vale e a firma Iron Steel
Company of Trinidad-y-Tobago, para a construção
de uma usina de pelotização.

O Ministro do Petróleo e das Minas de Trini-
dad-y-Tobago, Sr Errol Manhabir ofereceu ao dire-
tor da Petrobrás, Sr Orfila Lima dos Santos, uma
área em seu- pais que poderá ser explorada pela
Braspetro através do contrato de risco. Com a In-
terbrás e a Companhia Técnica Nacional de En-
genharia (Tenenge) o Governo de Trinidad-y-
Tobago está negociando a construção de uma si-
derúrglca, uma fábrica de papel, uma usina de
açúcar, obras portuárias, importação de casas
pré-fabrícadas e um navio.

A missão
Além do Ministro do Petróleo e das Minas de

Trinidad-y-Tobago, participam da missão o pre-
sidente da Iron Steel Company, Sr Kenneth Ju-
lian, secretário do Ministério do Petróleo e das
Minas, Sr Hamll Legall, secretário do Ministério
das Finanças, Sr Lennie Farfan, diretor da Iron
Steel, Sr George Frasar, e o presidente da Com-
panhia de Petróleo e Minas de Trinidad-y-Tobago,
Sr Welton James.

Segundo informações da Vale do Rio Doce a
joint-venture feita entre esta companhia e a Iron
Steel Company of Trinidad-y-Tobago para a cons-
trução de uma usina de pelotização de minério de
ferro terá por parte do Brasil a matéria-prima e
a participação do capital. Com relação à conces-
são que a Braspetro receberá para explorar petró-
leo na plataforma continental naquele pais, o as-
sessor especial do Ministro Shigeaki Ueki, Sr Joel
Mendes Renné disse cm Brasilia que esta seria fei-
ta por contrato de risco sem, no entanto, a em-
presa brasileira participar de licitação.

O Sr Joel Mendes Renné acrescentou ainda
que a concessão para a Braspetro será do próprio
Governo de Trinidad-y-Tobago. Segundo ele a
Braspetro tem interesse nesse assunto e hoje rece-
berá oficialmente a proposta do Governo daquele
pais. Atualmente Trinidad-y-Tobago produz 250

mil barris de petróleo/dia dos quais 230 mil são
exportados, mas o Brasil não importa petróleo da-
quele mercado.

Novo Rio negocia Datamec
esta semana para a Caixa

Brasilia — O grupo Novo
Rio assinará, esta semana,
com a Caixa Econômica
Federal, um protocolo de
intenções para lhe passar
o controle acionário d a
Datamec — da qual a Caixa
detém atualmente 40% —
segundo revelou ontem o di-
retor do grupo, Sr Sérgio
Lacerda, após avistar-se
cem o Ministro Mário Hen-
rique Simonsen.

Jà o presidente da IBM
do Brasil, Sr José Bonifácio
de Amonm Abreu, que tam-
bém ontem esteve no Minis-
tério da Fazenda, negando,
porém haver se encontrado
com o Ministro Simonsen,
disse estar sua e m p r e s a"muito entusiasmada" com
a possibilidade de vir a ser
escolhida pela Capre como
um dos dois novos fabrican-
tes de minicomputadores no

pais, pois considera o seu
projeto "muito bom".

SEM DECISÃO
O Sr Sérgio Lacerda, mos-

trando-se reticente sobre os
assuntos discutidos com o
Ministro da Fazenda, decla-
rou porém, não haver am-
da qualquer decisão sobre
a venda da Datamec, mas
apenas "várias alternati-
vas". O Sr Mário Henrique
Simonsen, por sua vez, mos-
trou-se igualmente lacônico
sobre o encontro, confr-
mando, contudo, a existên-
cia de negociações entre a
Caixa Econômica e o grupo
Novo Rio para a alienação
da sua empresa de proces-
samento de dados.

O dirigente do grupo in-
formou ainda que a Data-
mec. independentemente do
destino do seu controle

acionário, poderá vir a ad-
quirir os minicomputadores ,
ora produzidos pela Cobra,
existindo a possibilidade,
em contrapartida, de torne-
cer projetos de software pa- .
ra o selor, já que detém
know-how nesta área.

No dia 6 de junho deste
ano o Sr Sérgio Lacerda in-
formava que havia recebido
uma proposta para venda
da Datamec à Caixa Econô-
mica. Na época alegava que
a intenção do grupo Novo
Rio era dedicar-se integral-
mente a atividades na área.
financeira. No dia 15 de
agosto a Datamec pediu a
suspensão das operações
com suas ações nas Bolsas
de Valores para evitar que
elas fossem manipuladas
cm conseqüência das noti-
cias de que a empresa ser.a
vendida.

Construtor Emenda constitucional para
acha juro a Lei do Solo deve ser
do BNH alto aprovada até o fim do ano

Porto Alegre — A am-
pliação dos prazos de finan-
ciamentos e conseqüente re-
dução nas taxas de juros,
visando a viabilizar a toma-
da de empréstimos pelos
compradores de Imóveis
com a sua capacidade de
renda, foi defendida ontem,
pelo vice-presidente do Sin-
dicato das Indústrias da
Construção Civil do Rio
Grande do Sul, Sr Flávio
Lúcio Scaf.

— A inflação superou os
reajustes salariais e isso ge-
rou incompatibilidade dos
adqulrentes finais de imó-
veis com as condições de
prazo e taxas bancárias, frl-
sou o empresário gaúcho,
lembrando que as dificulda-
des financeiras do tomador
de empréstimo desacelera-
ram o setor de incorpo-
rações.

Na reunião almoço reali-
zada ontem, na sede da Fe-
deração das Indústrias, os
empresários da construção
analisaram o desempenho
do setor, principalmente em
relação à s incorporações,
empreitadas públicas e ins-
talações. O Sr Flávio Scaf
espera, que até o final do
ano, sejam ampliadas as
condições de financiamento
à classe média "pois repre-
senta um mercado em po-
tencial para a construção
civil".

Disse que o Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Em-
préstimo está enfraquecido
e que os financiamentos
para novos projetos, no
primeiro semestre do ano,
apresentaram uma redução
de 45% no pais e de 80% no
Estado, em relação ao mes-
mo período do ano passado."O Governo está empenha-
do a desenvolver um sistema
habitacional popular, dedi-
cado à população de baixa
renda, esperando que o setor
seja auto-suficiente para
construir para a classe mé-
dia", explicou. Para o em-
presário gaúcho "esse pro-
cesso não passa de um er-
ro", pois é a classe média
quem tem poder aquisitivo
e pode viabilizar melhores
condições para' a classe bai-
xa, já que é quem subsidia
os programas populares pa-
gando juros altos".

Brasília — A emenda constitucional que intro-
duz o Direito Urbano na legislação brasileira — com
vistas à promulgação da Lei do Uso do Solo Urbano
— deverá estar aprovada até dezembro próximo, se-
gundo revelou ontem o secretário-geral da Arena,
Deputado Nelson Marchezan, encarregado de relatar
a alteração da Câmara Federal. Hoje mesmo ele
inicia a coleta de assinaturas necessárias para o en-
caminhamento da emenda pelo Partido governista.

Durante audiência mantida ontem com o Presi-
dente Ernesto Geisel o Deputado Franceiino Pereira,
presidente nacional da Arena, recebeu sinal verde
para que o Partido inicie imediatamente os traba-
lhos de arregimentação dos congressistas em favor
da emenda por considerar o "assunto de vital im-
portancia para o desenvolvimento socioeconòmico
das grandes metrópoles".
SEM PROBLEMAS

O Deputado Nelson Mar-
chezan assinalou que não
deverão ocorrer maiores
problemas na época da tra-
mitaçáo da emenda, pois
até mesmo o MDB está
consciente da neces-
sidade de um melhor or-
denamento dos problemas
urbanos nacionais, em par-
ticular a ocupação do solo.
O presidente da Arena vai
manter hoje mesmo os pri-
meiros contatos com os li-
deres do Partido com o ob-
jetlvo de traçar um plano
de trabalho visando à ime-
diata apresentação da
emenda nas duas Casas do
Congresso.

Com a aprovação d a

emenda, continuou o Depu-
tado. deverá caber ao Poder
Executivo a iniciativa de
encaminhar ao Legislativo
um projeto de lei sobre ò
uso do solo urbano (agora
denominado L e i Nacional
do Desenvolvimento Urba-
no). A possibilidade de a
própria Arena apresentar
um projeto nesse sentido
foi considerada pelo Depu-
tado Nelson Marchezan co-
mo altamente Improvável, e
citou os motivos: a pouca
vivência dos congressistas
com matéria dessa nature-
za e o fato de o Ministério
do Planejamento já ter
praticamente concluído um
anteprojeto especifico sobif
a problemática urbana bra-
siledra.

Luis Pinguelli critica a
entrada em larga escala do
Brasil na energia nuclear

"Não me parece muito consistente a entrada
do Brasil em larga escala na energia nuclear. Acho
que assim estaremos desperdiçando, também em
larga escala, a energia hidráulica disponível". A
afirmação foi feita ontem pelo professor Luis Pin-
guelli, da Sociedade Brasileira de Física, durante
a sessão inaugural do Simpósio Nacional de Ener-
gia.

Segundo ele, houve certa precipitação na con-
ducão do Programa Nuclear Brasileiro, já que as
nossas necessidades energéticas poderiam ser su-
primidas por fontes convencionais de energia, como
a hidreletricidade e o carvão. O professor Pinguelli
reclamou da falta de diálogo do Governo com os
técnicos brasileiros. •

Preço de
carro sobe
em janeiro

São Paulo — A Ford,
Volkswagen, General Mo-
tors e Chrysler deverão au-
mentar novamente o preço
dos seus veículos no começo
do próximo ano, para read-
quirir — segundo informam
— a rentabilidade, reduzida
pelos últimos aumentos de
preço do aço plano e pela
antecipação de reajuste sa-
larial, na base de 10%, con-
cedida aos metalúrgicos.

Com os preços de carros
agora liberados, as fábricas
deverão anunciar as novas
tabelas até o dia 10 de ja-
neiro. A tendência da
Volkswagen é splicar o me-
nor aumento -— em torno
de 6% — ao seu modelo
1 300, para que o veiculo se
torne o mais barato do
mercado.

A Volkswagen está prepa-
rando o lançamento da no-
va Variant-2, com motor
1 600 e maior largura entre
os eixos, para o final deste
mês. Já começou a liberar
o' veiculo aos revendedores.
Ontem a empresa desmen-
tiu que tenha deixado de
ceder componentes e moto-
res para a montagem do
modelo 1 300 na Volkswagen
da Alemanha. A carcaça e
o chassis estão sendo fome-
cidos pela empresa no Mc-
xico.

DIÁLOGO
"O que reivindicamos

não é apenas a abertura
das coisas que estão aconte-
cendo, que estão sendo fei-
tas. Queremos é a discussão
preliminar antes que algu-
ma decisão venha ser toma-
da. Por exemplo, gostaria-
mos de discutir com os
órgãos governamentais on-
de serão colocados os rejei-
•tos radiativos. Quem está
estudando Isso?", perguntou
o cientista.

Entretanto, ele reconhe-
ceu que a culpa pela falta
de uma discussão ampla a
respeito do Programa Nu-
clear também cabe aos téc-
nlcos. "Temos que encarar
o problema eom maior in-
tensidade, inclusive buscan-
do a participação das uni-
¦versidades", explicou Pin-
guelli. Ele é de opinião que
a falta de diálogo tem con-
tribuido, inclusive, para o
surgimento de boatos, que
•no caso de um programa
nuclear pode ser muito pe-
rigoso.

Ele cita como exemplo, a
noticia surgida há alguns
dias dando conta que o lo-
cal da usina nuclear An-
gra-1 apresenta uma falha
geológica, podendo oferece-
um problema Imediato
"Cabe ao Governo respon
der, o que não foi feito at
o momento. A única cois
que sabemos é que exist
um grupo de geólogos estu
dando a questão. O Gover
no tem que demonstrar qu
o local é seguro".

O custo do quilowatt nu-
clear também foi ampla-
mente discutido ontem, dii-
rante a sessão de abertura
do Simpósio Nacional de
Energia, e o professor Fre-
derico Magalhães Gomes,
da SBF, mostrou que com
o custo atual, de 1 mil 500
dólares, qualquer hidrelétri-
ca cujo kW instalado custe
até 1 mil 800 dólares será
mais competitiva que a usí-
,na nuclear. Isto porque ela
tem vida útil maior e não
tem gasto de combustível.

Assessores examinam
integração de Corpus

Assunção e Montevidéu —
O presidente da ANDE (a
Eletrobrâs paraguaia), Sr
Enzo Debernardi, e diretor-
geral da Itaipu-Binacional,
confirmou ontem que a reu-
nião tripartite de assessores
brasileiros, paraguaios e ar-
gentinos, prosseguirá nes-
ta Capital a partir de
amanhã, para debater o.s
estudos relativos à possível

compatibilização do projeto
de Conpus com a de Itaipu.

Inicialmente se havia es-
tabelecido que ontem prós-
seguiriam as referidas con-
versações, iniciadas há uma
semana no Rio de Janeiro,
porém, a delegação argenti-
na solicitou o adiamento
até quarta-feira. O pedido
obteve a aceitação do Brasil
e Paraguai.
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Escolha
Manaus

para
turismo
Tire 

o paletó. Vista

uma camisa esporte»

Largue o borborinho dessa

vida agitada de cidade

grande e vá conhecer

o Amazonas, com todas as.

vantagens que a Zona

Franca oferece. Você vai

ver produtos de

todo o mundo

nas lojas de

Manaus sem ter

que gastar nada com

depósitos compulsórios.

E visitará igarapés lagos

e muita área verde, onde se

respira saúde. E nada

de preocupações com

hospedagens pois Manaus

conta com hotéis a oferecer
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todo o conforto e bem-esi.

aos turistas que ali chegam.

Na volta você vai poder

trazer até 150 dólares em

artigos estrangeiros e nessa

cota não se inclui
os produtos

fabricados na Zona Eranea

de Manaus Como televisores,

rádios, toca-fitas e todo.

um inundo de novidades

que a indústria eletrônica

já oferece. Aproveite as

férias e conheça o Brasil.

Vá ao" Amazonas.

Isto
a»e
Manaus
Toda a potencialidade
de um Estado que
desperta para o•desenvolvimento- é
mostrada.nesta foto. A
cidade, antes apática,
parada..; hoje; nota-se
a forçado progresso
na construção de
grandes edifíciõs-e na'
implatan.çãode f
industrias. Por.tudo
isso, escolha Manaus
para turismo e goze os
benefícios que lhe
oferece a capital da
Zona.Franca.

ESTAMOS INVADINDO
0 AMAZONAS

COM MUITA ENERGIA
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Mas, esta <5 umainvasão de tratiálho, participação,
desenvolvimento- Já não se trata mais de
levar a energia elétrica às sedes de todos os
municípios amazonenses. Esta ê uma fase superada.
0 que estamos'fazendo agora assume um caráter '
de oferta mais ampla à melhoria da economia .
.em todo o Estado. Além de duplicar a capacidade
dos sistemas de transmissão e distribuição-
Visando eletrificar com maior potência as
sedes municipais deParintins.Manacapuru,
Tefé/Maués e outras mais, aCELETRAMAZON
garante o bem-estar das populações nas mais
longínquas vilas como Uarini, Tabocal, BerurI
e Caapiranga. A manutenção do homem em toda
vasta Amazônia é uma preocupação do nosso
dia-a-dia. Ao invadirmos o Amazonas com
a nossa energia, sem dúvidaestamos
contribuindo para a integração nacional
desta região. Com energia elétrica •
garantimos a escola, o "hospital, o
abastecimento d'água, a instalação do novas

¦ empresas. A NÒSSÁIN VASÃO SE FAZ COM MUITA PAZ.
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ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO IRAPUAN COSTA JUNOR

EMPRESA DE TURISMO DO
ESTADO DE GOIÁS S/A

GOIASTUR
EDITAL DE TOMADA DE

PREÇO N.° 006/77
A Comissão Permanente» d* Licitação da EMPRESA DE TURISMO

DO ESTADO DE GOIÁS S/A - GOIASTUR, torna público aos Inte-
rassados que no dia 30 de abril de 1978, èi 14 horas, em tua
•ed» locial a Rua 91, n.° 333 — Setor Sul, em Goiânia, Estado
de Goiás, telefones 223-4887, 222-0328 e 223-1294, estará rece-
bendo propostas para elaboração do Plano Integrado de Desen-
volvimento e Urbanização do Município de CALDAS NOVAS, con-
tendo especificamente:

e — Centro de convenções com auditório para 5.000 pessoas,

b — Urbanização do local denominado Plató da Serra de
Caldas, com área de 11.396,49 hectares.

Os interessados, tanto pessoas físicas como jurídicas deverão
•star cadastrados, na EMBRATUR até a data da primeira publicação
deste aviso e comprovar e aprovação por municípios com popula-
ção mínima d» 100.000 habitantes de planos Integrados de de-
senvolvimento • urbanização.

A empresa proporcionará aos Interessados, durante a Ia.
quinzena de dezembro do corrente ano, em dia previamente
marcado, amplo conhecimento dos detalhes do plano pretendido,
'bem como visita ao local onde será Implantado o projeto.

O edital de licitação encontra-se • disposição na sede da
GOIASTUR à Rua 91, n.° 333, Setor Sul, em Goiânia — GO •
será retirado mediante inscrição prévia dos interessados • caução
no valor de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) em ações
de órgãos sob o controle acionário do Governo de Goiás ou
depósito em moeda corrente do pais, em conta própria, junto
ao Banco do Estado de Goiás, S/A — Agência Praça Cívica —

Posto Centro Administrativo.

Goiânia, 17 de outubro de 1977.

EUDERCIO ELME BADAN
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (P

Itamarati vai negociar mais
exportação ao Irã para
reduzir déficit na balança

Brasília — O Itamarati anunciou a partida do
chefe do seu Departamento de Promoção Comercial,
Embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima, para
Teerã, a fim de discutir detalhes da execução do
Acordo de Comércio Brasil—Irã e buscar o aumento
das exportações brasileiras para aquele país, visan-
do a reduzir o acentuado déficit na balança comer-
ciai contra o Brasil, que só no passado lhe comprou
330 milhões de dólares em petróleo.

No mesmo período o Brasil vendeu ao Irã 77
milhões de dólares, na maior parte representados
por açúcar refinado, açúcar cristal e soja em farelo,
grão e óleo.
NAÇÕES FAVORECIDAS

SP só aumenta em 2% Presidente do IAA acha

i# GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AVISO N.° 304/77

CONCORRÊNCIA PUBLICA
PARA ALIENAÇÃO DE

BENS INSERVIVEIS:

O Departamento de Estradas de Ro-

dagem da Secretaria dos Transportes, tor-

na público para conhecimento dos inte-

ressados que fará realizar no dia 7 de
dezembro de 1977, às 15,00 horas, no
Anfiteatro do D. E. R., sito à Avenida Igua-

çu n.° 420, 1.° andar, Concorrência Públi-
ca para alienação de bens inservíveis do
D.E.R.

Outrossim esclarecemos que a rela-

ção da Concorrência acima relacionada en-
contra-se no Diário Oficial do Estado do
Paraná de n.° 162 do dia 20 de outubro
de 1977, nas páginas 12, 13, 14, e 15.

Curitiba, 21 de outubro de 1977.

Jayme Camargo Simões
Diretor Administrativo do D. E. R.

O Acordo de Comércio
que vai ter sua execução
discutida pelo Embaixador
Flecha de Lima em Teerã
foi firmado pelo Ministro
da Economia do Irã, Hoosh-
gang Ansarl, em 22 junho
último, durante visita a
Brasília. O seu texto final
foi negociado na ocasião em
comum acordo pelo Ministé-
rio da Fazenda e o Itama-
rati, sendo o documento as-
sinado pelo Ministro Mário
Henrique Simonsen, em no-
me do Governo.

Constituído de apenas se-
te artigos, ele prevê que às
duas partes contratantes"conceder-se-ão o tratamen-
to de nação mais favorecida
em todos os assuntos relatl-
vos ao comércio de impor-
tação e exportação" (Art.
5o). As exceções a esta re-
gra referem-se exclusiva-
mente a paises limítrofes,

com o objetivo de facilitar
o comércio fronteiriço; pai-
ses com os quais formam
uma união aduaneira, zona
de livre comércio ou mone-
tar ia, já estabelecida ou por
se estabelecer, e países que
aderiram ou venham a ade-
rir ao Protocolo 'de Con-
cessões Comerciais entre
Países em Desenvolvimento.

O emissário brasileiro
tentará implantar o Art. 5o
do acordo. As reuniões em
Teerã vão ter como base le-
gal o Art. 6°, que estabelece
a criação de um comitê de
comércio com o fim lmedia-
to de ".examinar qualquer
questão que possa surgir em
decorrência da lmplemen-
tação deste ajuste e encon-
trar fórmulas e instrumen-
tos para a expansão e di-
versificação do comércio
entre os dois países". As
r e uniões, alternadamente,
se farão em Teerã e em
Brasília.

banespa
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Banco do Estado de São Paulo S A
C.G.C. 61.411.633

AVISO AOS ACIONISTAS
INTEGRAUZAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES

DO AUMENTO DE CAPITAL
Convocamos os subscritores que não integralizaram tuas tubscrl-

ções no aumento do capital do Banco, de Cr$ 714.000.000,00
para Cr$ 1.785.000.000,00, autorizado pela AGE de 14.02.77,
ipara pagamento da 2a. parcela (50%), o que poder, ter feito
ia partir do dia 24.10.77 até 22.12.77 no Setor Acionistas, -
|Rua João Bricola, 24 — 19.° andar, nesta Capital ou ri Agência
através da qual efetuaram o primeiro pagamento.

São Paulo, 20 de outubro d» 1977.
JOFFRE ALVES DE CARVALHO
Diretor-Presidente (P

/Pee

Paulista
companhia Paulista de seguros

(C.G.C. NI.» 61.550.141/0001-72)

ATIVO

IMOBILIZADO 124.183.306,79

REALIZÁVEL

Capital a Realizar —

Outras Contas .... 443,257.044,98 443.257.044,98

_

RESUMO DO BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 1977.

CrS CrS. PASSIVO CrS CrS

DISPONÍVEL 9.004.482,93

PENDENTE 1.506.700.136,22
COMPENSAÇÃO 438.994,286,95

TOTAL 2.522.139.257,87

NAO EXIGIVEL ,; r;*v. W
Capital  80.000.000,00

Reservas  126.923.263,59 206.923.263,59

DEPRECIAÇÕES E PREVISÕES 4.293.056,72

RESERVAS TÉCNICAS 148.055.717,55

EXIGIVEL 80.329.938,26

PENDENTE 1.643.542.994,80

COMPENSAÇÃO 438.994.286,95

TOTAL 2.522.139.257,87

a) Nicolau Moraes Barros F*
Presidenta

a) Nicolau Moraes Barros Netto
Diretor de Produção

a) Caio Cardoso- de Almeida
¦ Diretor Financeiro

a) Roberto B. Pereira de Almeida Filho
Diretor Administrativo

a) Alberico Ravedutti Bulcão
Diretor

arrecadação do ICM
de janeiro a setembro

São Paulo — A arrecadação do ICM, entre ja-
neiro e setembro deste ano, foi de Cr$ 30 bilhões
400 milhões, contra Cr$ 20 bilhões 600 milhões no
mesmo período de 1976, verificando-se um cresci-
mento nominal de 47% e um aumento, em termos
reais, em torno de 2%, de acordo com informações
divulgadas, ontem, pela Secretaria de Fazenda do
Estado.

A Secretaria informou, ainda, que, enquanto
os recursos que entraram para o Tesouro Esta-
dual foram de Cr$ 37 bilhões 700 milhões, com um
aumento nominal de 42%, o desembolso' financeiro
do Estado, no período, foi de Cr$ 34 bilhões 800
milhões, quantia 22% superior ao mesmo período
de 1976. A colocação de títulos estaduais, principal-
mente as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Pau-
lista (ORTP), ultrapassou a Cr$ 2 bilhões.

Aureliano quer saber
por que vida sobe em BH

Belo -Horizonte — O Governador Aureliano
Chaves, preocupado com os altos índices de au-
mento do custo de vida e da taxa inflacionária
nesta Capital, superiores à média nacional nos úl-
timos dois meses, convocou uma reunião de técni-
cos do Governo e do Ipead (Instituto de Pesquisas
Econômicas e Administrativas) para detectar as
causas dessa situação e apresentar soluções.

O Governador quer saber por que o custo de
vida subiu mais em Belo Horizonte do que no Rio
de Janeiro e em São Paulo. Nos últimos dois me-
ses, os dados oficiais indicaram que a inflação foi
inferior a 2% no Rio e, no entanto, em Belo Ho-
rizonte, ela quase alcançou 5% mensais. A reunião
será realizada na próxima semana.

O problema maior, segundo o Governador, re-
side na disparidade da renda per capita da Ca-
pitai de Minas com as outras: Belo Horizonte tem
uma renda per capita aproximada de 1 mil 100
dólares, contra 2 mil 200 de São Paulo e 2 mil 600
do Rio de Janeiro.

difícil situação do mercado
__

internacional do açúcar
O presidente do Instituto do Açúcar e do Alcpol,

General Álvaro Tavares Carmo, afirmou ontem 
"que

o mercado internacional de açúcar atravessa uma
fase dificílima, pois os produtores procuram desfa-
zer-se dos estoques antes da vigência das cotas-es-
tabelecidas para 1978, em Genebra.

A orientação do Governo brasileiro, apesar das
dificuldades e da gravosidade do produto, é expor-
tar, e segundo o presidente do IAA "de uma hora
para outra" podem ser anunciados negócios com a
China ou qualquer outro importador.

Paulo, o preço de um litro
de álcool, em torno de-CrS
4.00 "foi aceito sem celéu-
ma".

Na opinião do General
Tavares Carmo os investi-
mentos na produção de».ál-
cool para utilização como
combustível, que já estaria
interessando, inclusive,- os
norte-americanos, favorece
o Brasil na medida em_iue
reduz o excedente de acú-
car no mercado de mate-
rias-primas. "O preço está
em torno de 7 cents por, li-
bra-peso ou 154,2 dólares a
tonelada, o que deixa nosso
produto com uma gravosi-
dade enorme, que o Gover-
no tem que cobrir para con-
tinuar exportando."

USINEIROS

Quanto á situação dos
usineiros, especialmente a
dos alagoanos, o General
Tavares Carmo disse que
não é tão ruim quanto di-
zem alguns empresários, e
afirmou que o presidente do
Sindicato das Usinas de
Alagoas, Sr Pedro Coutinho,
desmentiu que houvesse no
Estado quem pretendesse
entregar seu negócio ao Go-
verno. Ele disse que o Brasil
terá este ano, um recorde
na produção de álcool — 1
bilhão 400 milhões de litros,
contra 650 milhões na safra
passada — e no último en-
contro de industriais do
setor, realizado em São

GOVERNO
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E^y

secretaria' de estado ^ ¦
de obras e serviço públicos i

Companhia Estadual 1
de Águas e Esgotos 1

CEDAS - CEDAE I
DIRETORIA TÉCNICA I

DIVISÃO DE LICITAÇÕES |
EDITAL PÚBLICO N? DTE-23/77

Encontra-se i disposição dos interessados, na Divisão do
Licitações, da Diretoria Técnica, na Rua Sacadura Cabral, 103,
7.0 andar, sala 6 o Edital Público n.° DTE-23/77, para "AS-
SENTAMENTO DA SUBADUTORA DE lOOOmm. DE DIÂMETRO
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO", cuia
Estimativa Orçamentária é da Cr$ 10.500.000,00 (dez milhões
e quinhentos mii cruzeiros), com verba de «ajustamento d»
Cr$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil cruzeiros) •
prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias.

A Licitação por Edital Público será realizada Ai 14 (qua-
torze) horas do dia 11 de novembro de 1977.

(a) ENG.o IUCIANO AMARAL DE QUEIROZ
Chefe da Divisão de Licitações

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
DIRETORIA DE MATERIAL

TOMADA DE PREÇOS N.° 134/77
A Universidade Federal de Viçosa torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, que, até às
12,00 horas do dia 17 de novembro de 1977, a
Comissão Permanente de Licitação, instalada na sala
de reuniões da Diretoria de Material (Campus Uni-
versitário — Viçosa — MG), receberá propostas para
o fornecimento de Livros, Revistas e Periódicos nacio-
nais e importados destinados a Biblioteca Central da
U.F.V.

As instruções detalhadas serão fornecidas por
intermédio de edital nos seguintes locais:

1. Protocolo Geral da Diretoria de Material da
U.F.V. Campus Universitário — Viçosa —
MG - 36.570

2. Rua Rio de Janeiro, 1662 — Belo Horizonte
MG - 30.000.

Viçosa, 19 de outubro de 1977
Jorge Poggi de Araújo

Diretor de Material
(P

Presidente do IBC vai a j
Santos para encontro com
os exportadores de café:

São Paulo — A Associação Comercial de sãn-
tos sediará hoje, a partir das 10h, reunião ente o
presidente do IBC, Sr Camillo Calazans e os seto-
res ligados à produção e comercialização do café.
Entretanto, a entidade santista não elaborou uma
pauta prévia de reivindicações, preferindo aguardar
a palestra que o presidente do IBC apresentará"íia
abertura desse encontro, promovido pela Federação
das Associações Comerciais do Estado de São Paulo.

Segundo revelaram diretores da Associação .Co-
mercial de Santos a posição oficial daquela entida-
de vai depender do que o presidente do IBC diáfeer
na palestra. Participarão corretores e exportadores
da praça, bem como produtores de café do intepor
paulista. Está prevista uma sessão de debates após
o pronunciamento do Sr Camillo Calazans, e, xle-
pois, almoço no Clube da Bolsa de Valores de San-
tos.

r

SAFRA

No Rio, o IBC revelou que
a nova previsão da safra
para este ano, a terceira
realizada até agora, acusa
um crescimento de 166,7%
sobre a produção do ano
passado, ou seja, de um to-
tal de 6 milhões de sacas,
de 60 quilos, em 1976, o Bra-
sil passará a 16 milhões de
sacas, este ano.

São Paulo, com 7 milhões
600 mil sacas lidera a pro-

EXCLUSIVO:
primeiro teste
r_r_ rV_»r«_-__ II 4 Rodas já testou o novoUUV/UIUCIII. carro da Ford, e publica,neste mês, o resultado completo desse teste
exclusivo.
Arme a barraca
4 Rodas de outubro tem tudo sobre os
campings do Sul do Brasil e da Rio-Santos!
O Opala do Futuro
4 Rodas descobriu, e revela como vai ser o
Opala 1981!
E mais
O teste do Caravan SS-6 e do Opala 78

JÁ NAS BANCAS.
Consulte

fouSmõ^^^^g

PREPARE
SEU AR CONDICIONADO
PARA MAIS UM VERÃO

a) Carlos Firmino de Campos
Atuário - Reg. ri.» 34

__¦___¦_____¦___-__¦__

a) Luiz Sérgio de Azevedo Moderno
Téc. Cont. CRC-GB 19.644 - TSP - 464

-3____^&wS^'/
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Nós sabemos
qua seu aparelho

de Ar Condicionado
Springer Admirai foi

feito para durar muitos
e muitos anos sem
qualquer problema.

Mesmo as máquinas mais
perfeitas precisam de

revisão e manutenção.
Faça uma revisão em seu

aparelho de Ar Condicionado
Springer Admirai para que

dure mais e trabalhe melhor.
Custa muito pouco e o resultado é compensador.

Chame.no Rio
22319 20
223 4518

Em Niterói
722 37 03

SPRINGER RIO DE JANEIRO
Assistência Técnica de Fábrica,
Rua Pedro Alves, 96 - Rio
Alameda São Boaventura, 1169 - Niterói.

Telefone
para

264-6807
e faça

uma
assinatura

do
JORNAL

DO BRASIL

dução de café, de acojrdo
com a última previsão., do
IBC, segulndo-se-lhe Myias
Gerais, 5 milhões de sacas;
Paraná, 1 milhão 700 giil;
Espirito Santo, 1 milhão ;100
mil; e os demais Estamos,
600 mil sacas. No ano passa-
do, a maior produção í<ji a
de Minas — 2 milhões'300
mil sacas de café. Espirito
Santo é o único produtor
que terá reduzida sua pa_tl-
cipação, em 26,7%.

Bancos dos
EUA elevam
seus juros \

Nova Iorque — A maioria
dos grandes bancos norte-
americanos elevou ontem os
tipos de juros para suas
operações comerciais de
7,50% para 7,75% apesar do
apelo do Governo Carter
contra os aumentos de ju-
ros, dirigido na quinta-feira
à direção da Junta Federal
de Reserva, organismo-in-
dependente que serve- de
bancocentralnor.e-
americano.

O Governo teme uma-re-
cessão e uma retirada- de
investimentos com a _Jfta
dos juros, que já atingiu
seu nivel máximo em -dois
anos.

^^ Sprin&or Jidmiral

FUNDO DE INVESTIMENTOS i
SETORIAIS - FISET

Banco do Brasil S.A. — Operador

Comunicado: LEILÕES ESPECIAIS \
O Banco do Brasil S.A., cm obediência ao disposto no Re-

gulamenlo anexo à Resolução n.° 3B1, de 24.06.76, promover»,
dias 07.11 e 12.12.77, nas Bolsas de Valores do Rio de Janeiro
• de São Paulo, respectivamente, os primeiros leilões de Iftulõ»
(ações e Certificados de Participação em Reflorestamento — CPR)
componentes dos carteiras do Fundo.

Assim, vem solicitar a especial atenção dos interessados par»
os termoi dos editais que oportunamente serão publicados nos Bo*
letins das Bolsas, contendo nome das empresas emitentes, tipo,
classe, quantidade, valor mínimo e demais características dos titu-
los a serem leiloados. ,',

A aquisição dos títulos «o fará tão-somente com Certificadas
ide .Investimento — Cl, representativos de quotas do FISET, res*
peitados os respectivos setores — Pesca, Turismo • Reflorestamen-
to — e as cotações contábeis do dia imediatamente anterior ao do
leilão. Os possuidores das quotas deverão entender-se previamen-
te com as Sociedades Corretoras, que Intermediarão com exclus]-
vidade tais operações. _,

A Secretaria da Receita Federal já iniciou a distribuição dl-
reta pelo correio, mediante correspondência "AR", dos Certificados
de Aplicação em Incentivos Fiscais — CAIF, referentes ao exercício
de 1976, ano-base de 1975. Os CAIF poderão ser imediatamente
convertidos em Certificados de Investimento — Cl, através daj
agências do Banco do Brasil, habilitando-se os investidores, desta

forma, a todos os leilões de títulos das carteiras do Fundo.

A partir de 1978 esses leilões, sempre anunciados por edital
com antecedência mínima de 15 dias, poderão vir a ser realizados

rotineiramente nas Bolsas de Valores.

Brasília (DF), 14 de outubro de 1977.
CARTEIRA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento Geral de Administração de Serviços
Divisão de Serviços do FISET
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¦!•;• COMPANHIA QUÍMICA INDUSTRIAL DE IAMINADGS
C.G.C. 33.047.655/001-74

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

Cumprindo disposições legais t estatutárias, temos a honra de
apresentar o relatório anual, submetendo às considerações de V. Ses.
o Balanço Ger..I c a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, am-
bos dcoirp«i"hados dos Parcccros do Conselho Fiscal i dos Auditores
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 30.06.1977.

Nc.tfl opor (unidade, é com o maior prazer que podemos destacar
o progresso atingido pelas empresas que compõem o Grupo Formiplac
liderado pela Companhia Química Industrial de Laminados.

Os resultados obtidos pelas nossas Associadas, Satioel Industrial
S,'A e Formiplac Nordeste S/A, no Balanço semestral levantado em

30.06.1977, demonstram claramente ¦ sólida posição econômico .inanecí-
ra do Grupo Formiplac.

No exercício ora encerrado, nossa Companhia continua desenvol-
ver, com sucesso, a estratégia que tem norteado os nossos planeja-
mentos e que consiste em dar prioridade à expansão das atividades e
à conquista da predominância dos mercados onde operamos.

Por oporluno, cumpre colo:ar em evidencia a acentuada evolução
de nossos índices de liquidez, demonstrando, deste modo o açor to
das decisóces tomadas pela nossa" administração.

Demos, ainda, continuidade ao processo de implantação nos áreas
administrativas e_ operacionais de sistemas computaiirados. Para isto,
adquirimos através de locação, novos equipamentos periféricos, bem

como terminais de consulta, ingressando, assim, na etapa de tele-pro-
ce.sanicnlo de nossos serviços.

Face aos bons resultados alcançados peta Empresa, e an crês-
cente aumento de nosso patrimônio liquido, houve por bem a Din.-
toria propor uma distribuição de dividendos no valor de Cr$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) ou scia, 0,80 centavos
Dor ação bem como o aumento de nosso canil,.! social de Cri 50.000.000.00
.cincoenia milhões de cruzeiros) para Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões
de cruzeiros).

Foi recolhida aos cofres públicos, durante o exercício findo, cm
Impostos diretos e lndlre.es a expressiva quantia de CrS 45.32..291,00

(Quarenia e cinco milhões trezentos • vinil quatro mil duzentos e
venta hum cruzeiros).

Aproveitamos esta oportunidade, para aciradeccr aos nossos in
laveis colaboradores, compreendendo o pessoal ti» fábrica, das vei
e da Administração, sem cuia participação eficiente e dedicada,
ler fornos alcançado os nossos objetivos.

Cabe também registrar os agradecimentos aos clientes que
honraram com as suas preferencias durante o ano que se findou.

Colocamo-nos ao inteiro dispor doí Senhores Acionistas para q
quer outros esclarecimentos que forem julgados necessários.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL 30 DE JUNHO DE 1977

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL:
Caixa e Bancos

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (360 dias):
Duplicatas a Recebsr e outras:

Companhia Subsidiárias
Clientes
Outras Contai a Receber 

Menos: Duplicatas Descontadas 
Previsão para Devedores Duvidosos

CrS

8.111.617
135.272.466

7.C04.851
17 480.972
10.012.121

Depósitos Compulsórios — Resolução 354
Banco Central

Estoques (Nota 1):
Mdtérias-Primas
Produtos em Elaboração
Produtos Acabados 
M.ilcrias-Primas e Importações em Transito e outras

Monos: Provisão para ICM nos Estoques 
Provisão pare Desvalorização de Estoque

56.266.925
8.238.684

24.836.993
6.217.764

95.560 366
5 927 922
1.OCO.CC0

Total do Ativo Corrente
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:

Depósitos Judiciais {Nola 7) 
IMOBILIZADO:

Imobilizaçõcs Técnicas (Nota 1 e 3):
Custo 
Correção Monetária 

Cri

7.461.869

122 895 841

37.C6I.917

88.632.444

256.052_71

3.251.060

Menos: Depreciações Acumuladas

Imobllízaçõos Financeiras:
Investimentos em Companhia Subsidiárias (Notas 2 « 4)
Contratos de Recompra das Ações de Companhia Subsidiária

(Nota 5) 
Incentivos Fiscais a Depositar (Nota 6) 
Ouíros Investimentos c Depósitos 

23.O11.C03
42.782.246

65 793.249
36 457 122

29.336.127

117.387.973

7.827.254
4.626.8C9
3.222.693

133.064.729 162.4C0 85* Reserva para Aumento de Capital 
PENDENTE: Reserva legal 

Insuficiência de Depreciação — Portaria 52 264 952 Reserva para Manutenção do Capital de Giro 
Despesas Diferidas 1 456.492 lucros em Suspenso 
Outras Contas 513.854 2.235.296

423.939.285 CONTAS DE COMPENSAÇÃO:
CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Acõcs Cauclonadas 150 Caução dfl Diretoria 
Outras Contas de Compensação 23.043.245 23.043.395 Outras Contas de Compensação

446.9S2~6.0

CrS CrS
EXIGIVEL A CURTO PRAZO (360 dias)

* 
Tilulos ¦ Pagar' 51 037.320

Contas a Pagar e Provisões:
Fornecedores no País:

Companhia Subsidiárias 64 177.984
Outros 22.072.741

Fornecedores no Exterior 8.375.4S8
Importação da Bens Financiados 491.119

95.¦17.332
Impostos Sobre Vendas - ICM e IPI 14.280.993
Encargos Sociais e outras 13 532.532 122.930.857

Contas Correntes Companhia Subsidiárias 20 851.218
Provisão para Imposto de Renda c Incentivos Fiscais (Nota 6) 9 831.133
Compromissos de Recompra de Ações de Companhia Subsidiária

(Nota 5) 3.847.929

Total do Passivo Corrente  208.498.457

EXIGIVEL A IONGO PRAZO:

Compromissos de Recompra de Ações de Companhia Subsidiária
(Nota 5) 3.979.325

Provisão para Imposto de Rendi e Incentivos Fiscais (Nota 6) 7.964.286 11.943.611

PENDENTE:

Receitas Antecipadas 4.5,261

NAO EXIGIVEL:

Capitai:

Ações de Cri 1.C0 cada uma, emitidas • Integralizadas:
24 590.164 Ações Preferenciais - com dividendo d_ 6%

a.a., não cumulativo 24.5'?0..64
25.409 836 Ações Ordinárias 25 409.836

50 CC0.CCO
65.628.746
7.822.679
5.187.730

74.442.801 203.081.956

423.939.285

1 £0
23.043.245 23.043.395

 446.932 680

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 1977

Vendas . 419.980
Menos: Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) 50.795

Custo dos Produtos Vendidos  340, IQ4
Lucro Bruto 222.9^6

146.188
DESPESAS OPERACIONAIS:

Despesas de Vendas, Administrativas * Gerais (excluídos CrJ
'9.246.712 Recuperados de Companhias Subsidiárias) 73 227.340

Despesas Financeiras (incíuidos Cr$ 18.937.415 de Companhia
Subsidiária) 26.437.162

lucro Operacional
RECEITAS NAO OPERACIONAIS:

Dividendos de Companhia Subsidiária 38.128.899
Receitas Financeiras t Outras ó.573.728

Lucro Antes do Imposto de Renda 
Provisão para Imposto de Renda (Notai 1 « 6) 

Lucro Líquido do Exercício  79.439

327
515

812
766

99.664 502

46.523 544

44.702.627

9!.226.171
11.787.144

027

As notas explicativas da diretoria, em anexo, formam parte integrante das demonstrações contábc _
Rio de Janeiro, 30 ae iulho de 1977.

(a) Alfrado Deg.ni (a) Ricardo E. D.genszejn
Diretor Presidente ~

CPF - 001.119 297
(a) Roberto Félix da Oliv.in

Diretor
CPF - 020 041.007

Diretor Vice-Prcsidenle
CPF - C01.557.487

(a) Altair Borges Soares
Contador CRC - RJ - 21 279.6

CPF - 207-785.708.CO

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA

As notas explicativas da diretoria, em anexo, formam parte integrante das demonstrações contábeis

Rio de Janeiro 30 de iulho de 1977

(a) Alfredo Degem
Diretor Presidente

CPF - C01.:'9.297

(a) Ricardo E. Dag.n.zijn
Diretor Vicc-Presidente

CPF - 001.557.487

(a) Roberto Felix de Oliveira
Diretor

CPF - 020.041.007

(a) Altair Borges Soares
Contador CRC - RJ - 21.2794

CPF - 207.785.708.CO

Exercício findo em 30 de junho de 1977
Recursos obtidos:

Lucro líquido do exercício ,'
Mais (menos/: ilens que não ateiam o movimento do capital de giro:
Depreciação
Amortização da insuficiência de depreciação — Portaria 52
Provisão para imposto de renda a longo prazo 

lotai das operações
Diminuição em receitas antecipadas 

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício findo em 30 de junho de 1977

CAPITAI

AÇÕES
PREFERENCIAIS

CrS

AÇÕES
ORDINÁRIAS

CrS

RESERVA PARA
AUMENTO DE

CAPITAL
Cr$

RESERVA PARA
MANUTENÇÃO DO
CAPITAL DE GIRO

Cr$

RESERVA
LEGAL

CrS

LUCROS IM
SUSPENSO

CrS

Saldos em 30 de junho de 1976 ...
Lucro liquido do exercício 
Apropriação:

Reserva legal 
Reserva para manutenção do capi-

tal de giro 
Correção monetária do imobilizado
Bonificações recebidas (Notas 1 t 4):

Companhias subsidiárias 
Outras 

Correção monetária de ORTN's 
Dividendos pagos 

Saldos cm 30 de junho de 1977 ....

25.590.164 25.409.836

25.590 164 25.409 836

21.484.781

4.310.251

39.785.443
18.658
29.613

65.628 746

3.223.975

4.598 704

5.187.730

5.187.730 7.622.679

24.790.208
79.439.027

l 4.598.704)

( 5.187 730)

(20.OCO.030)

74.442 601

Recursos aplicados:
Depósitos judiciais
Aumento líquido nas ímobilizações técnicas ,,,
Investimento em companhias subsidiárias 
Aumento em outros investimentos 
Diminuição nas despesas diferidas • outras contas pendentes 
Transferencia de dívida para curto prazo
Transferencia de compromissos de recompra de açôe3 em companhia subsidiária

para curto prazo, incluindo pagamentos
Dividendos pagos 
Transferência de imposto de renda e incentivos fiscais a longo prazo do exercício

anterior, transferido para curto prazo 

Aumcnlo no capital de giro

Análise do aumento do capital de giro:
Aumento (diminuição) do ativo corrente:

Caii

CrS
79.439.027

2.812.674
336 280

5.893.572

88.481 753
( 384.605)

3.251.060
6.666.226
6.960.701

648.872
( 178.742)

5.833.121

3.293 812
20.000.000

2.064.701

48.547.751

39.549.397

CrS
bancos .... '., ( 1.6.15 107)

Títulos e valores mobiliários
Duplicatas a receber e outras 
Adiantamentos às companhias subsidiárias ....
Depósitos compulsórios - resoluções 331 _ 312
Estoques 

Banco Central

Ver notas explicativas.

Aumento (diminuição) do passivo corrente:
Títulos a pagar  . 
Fornecedores:

No país
No exterior  

Impostos sobre vendas 
Encargos sociais e outros
Juros sobre empréstimos bancários 
Conta corrente — companhia subsidiária 
Provisão para imposto de renda c incentivos fiscais 
Parcelas a curto prazo cios empréstimos a longo prazo .......
Compromissos de recompra de ações de companhia subsidiaria

( 8.962.975)
62 507.052

( 4.939.473)
27.355.891
52.152.093

126.467.481

47.253.217

Aumento no capital de giro

18.852.476
3.830.870
5.752.111
6 612.681

( 304.691)
8.791.675
7.766 432

(12.646.5131
1 009.817

86.918.084

39.549 397

Ver nota» explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 30 DE JUNHO DE 1977

&•'

I. Resumo dos principais procedimentos contábeis

a) Custç.imonto dot estoques

Os estoques são avaliados ao custo, que é menor do que e valor do mercado, como se segue:
Matérias-primas — ao custo médio de compra,
Produlos em elaboração c produtos acabados — matéria-prima ao custo médio, mão-de-obra t
despesas indiretas He fabricaçãu ao cuslo real, principalmente do mes dl maio de 1977.
Importações em transito — ao custo identificado até a data.

b) Depreciação

A depreciação é calculada pelo método linear às seguintes taxas anuais:

Edifícios 4%
Máquinas, equipamentos, móveis t utensílios 10%
Ferramentas 20%
Veículos 20%

Gastas com manutenção e reparos são lançados em despesas, quando incorridos. Os melhora-
mentos c as principais substituições são capitalizados.

O custo, a correção monetária e as respectivas depreciações são deduzidos das imobilizaçõcs
técnicas, quando da baixa ou venda dos bens, t o lucro ou prejuízo resultante é registrado em
lucros c perdas.

c) Contabilização de bonificações em ações
A Companhia adota a prática de contubilizar as bonificações recebidas, referentes aos investi-

mentos em companhias subsidiárias t outros, diretamente ã conta de "Reserva 
para aumento de

capital".

d) Imposto de renda

O imposto de renda, deduzido do resultado do exercício, foi provisionado a taxa de 22.2%, a
fim de rei lei ir a economia ao Imposto como resultado dos incentivos tiscaís, .onlorme explicado
na Nola 6.

2. Base das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da Companhia, anexas, não são consolidadas e refletem, pelo
custo, os seus investimentos nas seguintes companhias subsidiárias tNota 4}:

Participação nas
ações ordinárias

Formiplac Nordeste S.A. 99.97%
Satipel Industrial S.A. 99.91%

Das compras realizadas pela Companhia durante o exercício, CrS 70.000.000 aproximadamente
foram efetuados com a Formiplac Nordeste 5.A.. A Companhia efetua, também, outras transações
com as companhias subsidiárias, conforme indicadas nas demonstrações contábeis, em anexo:

3, Imobilizaçõcs técnicas

A composição desta conta cm 30 de junho de 1977 era a seguinte:

Correção
Custo monetária
CrS CrS

4. Investimento em companhias subsidiárias

Os investimentos em companhias subsidiárias, em 30 de junho de 1977, eram os seguintes:
Quantidade % do

Açóes d. CrS 1,00 cada
Formiplac Nordeste S.A.:
Ordinárias

Preferenciais -
"B" . • _"

principalmente classes

Satipel Industiral S.A.:
Ordinárias
Preferenciais

Artigo 13/13

Quantidade % do Custo
da açõts capital CrS

23.692.549 99,97 23.692.549

18.132.892 55,28 20.868.502

41.835.441 74,05 44.561.051

62.041.320 99,91 62.900.704
9.900.000 100,00 9.900.000

71.941.320 99,92 72.800.704
26.216

1~7.387.973

Proporção do patrimônio pertence à Compa-
nhia Química Industrial de laminados, corres-
poridonte às ações ordinárias

Custo do investimento em ações ordinárias

Vendas líquidas

Lucro do período

Proporção do lucro do período atribuído à Compa-
nhia Química Industrial de Laminados

Formiplac Nordeste Satipel Industrial
S.A. S.A.

Em milhares dt cruzeiros

CrS 202.274 CrS 214.503

Cr} 17.236 CrS 31.880

CrS 117.269 CrS 137.099

CrS 30.181 CrS 56.875

CrS 30.172 CrS 56.824

P,uran,e ° exercício, a Companhia aumentou o seu investimento na Formiplac Nordeste S.A.
(FCNE) no montante de CrS 6.795.184, sendo CrS 2.358.231 oriundos dos conttaíos de recompra de
açóes dessa subsidiária (Nola 5). rcprc-.cntad'' por 1.901.800 açóes prclercnciais - classe "C" t
CrS 4.436.953 oriundos de novas subs.nçôc., representado por 4.436.953 ações ordlnérias.

Adicionalmente a Companhia recebeu bonificações, pelo valor nominal, das subsidiárias con-
foniie abaixo:

Ações ordinárias
Açóes preferenciais

Formiplac
Nordeste S.A.

2.019.667
1.795.116

3.8I4.783~

Satipel
Industrial S.A

31.020.660
4.950.000

35.970.660

As demonstrações contábeis das companhias subsidiárias, em 30 de iunho de 1977, em lase de
exame por nossos auditores independentes, estão resumidas como segue:

Ativo corrente
Passivo corrente

Terrenos
Edifícios
Máquinas e equipamentos
Móveis c utensílios
Ferramentas
Veicutos
Instalações
Obras em curso

Monos: Depreciações acumuladas

448.459
5.825.119

13.134.169
1.773.045

369.089
843.311
522.594
95.217

23.011.003
6.674.012

16.336.991

1.526.094
13.480.270
22.649.464
3.202.166

443.178
406.268

1.074.806

42.782.246
29.783.110

12.999.136

Total
Cr$

1.974.553
19.305.389
35.783.633

4.975.211
812.267

1.249.579
1.597.400

95.217

65 ."793.249
36.457.122

29.336.127

Capital de giro
ímobilizações técnicas
Imobilizaçõcs financeiras e
Despesas pré-operaeionais
Despesas diferidas e outras

Exigível *. .longo prazo
Passivo pendente

Ativo liquido

Menos: Ações preferenciais

outros ativos

Formiplac Nordeste Satipel Industrial
S.A. S.A.

Em milhares de cruzeiros

CrS 221.118 Cr$ 265.450
( 35.737) ( 70.430)

185.381 195.020
60.963 41.971
4.576 17.182

238
2.048 256

253.206 254.429
( 15.388) ( 17.529)
( 2.682) ( 12.304)

235.136 224.596

(32.801) ( 9.900)

Imposto de renda:
Exercido 1976
Exercido 1977

Incentivos fiscais:
Exctclclo de 1976
Exercido de 1977

lota

CrS

I .381.466
5.893.572

7.275.038

485.380
2.070.715

2.556.095

9.831.133

CrS CrS

5. Contratos de recompra das ações em companhia subsidiária
A Companhia assinou urna série de contratos com terceiros pelos quais comprometeu-se, apôs

um período de dois anos, a recomprar as ações preferenciais àe Formiplac Nordeste S.A., subs-
criias por aquelas pessoas. Esses contratos também estipulam que a Companhia pagará um ágio
equivalente a 12% a 17,5% ao ano, na cuoca da recompra.

Durante o exercido, a Companhia re.omprou 1.901.-00 ações no montante de CrS 2.358.232,
incluindo ágio de CrS 456.432.

6 Impoito de renda
A legislação vigente permite que as Companhias destinem 26% do imposto de tenda devido,

para Investimento futuro em empreendimentos regionais e setoriais aprovados pelo Governo Federal.
A Companhia pretende se aproveitar do aludido beneficio fiscal, destinando, dentro do limite ma-
ximo legal permitido, parte de seu imposto de renda a pagar correspondente ao exercício findo em
30 de iunho de 1977. O montante aesse investimento futuro foi contabilizado sob o titulo "Incen-
tivos fiscai? a depositar".

O imposto de renda e incentivos fiscais a pagar, em 30 de junho de 1977, é composto do
seguinte:

Curto prazo Longo prazo Total

2.070.714

2.070.714

7.964.286

I .381 .466
II .787.144

485.380
4.1.11.429

4.626.809

17.795.419

Patrimônio liquido atribuído aos possuidores de
açóes ordinárias CrS 202.335 Cr$ 214.696

A provisão para imposto de renda foi calculada sobre o lucro tribuiável do exercício, que rc-
presenta o lucro contábil, menos dividendos recebidos de companhias subsidiárias, no montante
aproximado de CrS 38.'35.000, mais despesas não dedutiveis e outros itens, no montante aproxima
do de CrS 5.779.000, bem como a reserva para manutenção do capital de giro de CrS 5.188.000.
7. Contingências fiscais

A Companhia tem andamento, na fase preliminar, um processo fiscal no valor de CrS 4.500.000,
aproximadamente, oriundo de vendas feitas pela Formiplac Nordeste 5.A., subsidiária localizada em
Pernambuco, tendo sido recolhido integralmente o ICM naquele Estado, levantando o Estado do Rio
de Janeiro dúvidas quanto ao aproveitamento do crédito fiscal integral. Na opinião dos consulto-
res fiscais e tributários, a questão deverá ser resolvida satisfatoriamente.

A Companhia possui, ainda, um processo fiscal pendente de julgamento, em Juizo, cuja impor-
lancia corresponde ao volume do depósito em ORTN, no valor de CrS 2.640.000, efetuado pela
Companhia e incluído na rubrica de "Depósitos Judiciais".

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixoassiniidos. rne.nt.ros eletivos oo Conselno Fiscal da COMPANHIA QUÍMICA

INDUSTRIAL DE LAMINADOS, tendo examinado o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, a
Demonstração da Conta de Lucros e Perdas c os registros oficiais, da Empresa, bem como
a respectiva documentação, confrontando-os enlrc si. todos relativos ao exercício encerrado
em 30 de iunho de 1977, constataram que, os lançamentos obedeceram as normas con*abeis
'egais e técnicas, refletindo a fiel situação econômico-flnanccira cia Sociedade, sendo portanto
de pareço- que os i mesmos merecem a aprovação dos Senhores Acionistas.

Rio de Janeiro, 15 de iulho de 1977

(a) Josíldo Ananias de Carvalho
C.P.F. - 005.523.307

(a) Péríclees Barbeiro de Vasconcello.
C.P.F. - 025.192.837

{•1 Alberto Eusébío Carmo Tingari
C P.F - C03 641 .267

Aos
Diretores e Acionistas dl
Companhia Quim.cc, Industrial de laminados

PARECER DOS AUDITORES

a.

Examinamos o balanço patrimonial da Companhia Química Industrial de Laminados, levantado em 30 de iunho de 1977 e os respectivos demonstrativos de resultados, das mutações patriinoníò-s
das mutações na pesicão financeira, correspondentes ao exercicio findo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com ai normas de auditoria geralmente aceitas c, conseqüentemente, incluiu

provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias. Entretanto, as demonstrações financeiras das companhias subsidiárias referentes ao
iunho de 1977 não foram, ainda, examinadas por auditores independentes, em virtude de seus exercícios financeiras encerrarem-se em 31 e dezembro de 1977, quando, cornoperíodo findo err 30 de

de costume, terão examinadas.
Em nossa opinião, exceto quanto ao efeito que oossa resultar de qualquer ajuste quando do exame das demonstrações financeiras das companhias subsidiárias por auditores independentes, o

bí. lanço patrimonial e os demonstrativos dos resultados, das mutações pstrlmcnlals e das mutações na pc sição financeira, acima referidos, representam, adequadamente, a orsição patrimonial e financeira
da Companhia Química Industrial de Laminados em 30 de iunho ds 1977 t o resultsdo de suse operações e as mutações na pesicão financeira correspondentes ao exercício findo naquela data, de
acorao com os princípios de coniabilioade geralmente aceites, aplicados com uniformidade em relação so exercício anlcrlo'

Rio ae Janeiro, 10 de ctrubro oe 1977
ARTHUR YOUNG AUDITORES ASSOCIADOS S/C LIDA.

CRC-RJ I .35
GEMEC-RAl-74/109-PJ

(ai Barry Jchn WeStmore Cleivtr
Contador CRC-SP 12272 "S" Ri

GEMCC.RAI-74 109 4-FJ

¦S-S^a^
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InformeEconômico-^ \e\QS0 alerta
O enfático Brzezinski

Numa conversa com empresários brasi-
leiros do Conselho Empresarial Brasil-Esta-
dos Unidos, realizada na semana passada, em
Washington, Zbignieio Brzezinski, o todo-
poderoso assessor de Jimmy Carter para As-
suntos de Segurança Nacional, mostrou uma
ênfase surpreendente e, de certa forma, cha-
cante.

Sobre a questão do protecionismo — os
empresários brasileiros foram a Washington
para reclamar, antes de tudo, do protecionis-
mo americano — Brzezinski lembrou que o
Brasil também pratica o protecionismo, ten-
do acentuado, inclusive, que nosso—s^istema
de incentivos teve problemas com o GATT.
E, como o Brasil está destinado a ser, dentro
de pouco tempo, um forte país industrializa-
do, seria recomendável que adotasse uma
postura mais livre-cambista.

Quando tratou da energia nuclear e dos
direitos humanos, Brzezinski usou os mesmos
argumentos: os Estados Unidos pretendem
ditar a política de outros países, mas o Bra-
sil, como potência emergente, está assumin-
do novas responsabilidades. Sobre o tema da
energia nuclear, enfatizou que é muito jus-
to, especiahnente depois da crise do petró-leo, que os paises tentem dominar o ciclo
completo de produção, mas é preciso, tam-
bém, evitar a proliferação.

Tem outra

Não foi a venda da Datamec para a Cai-
xa Econômica Federal a transação de queSérgio Lacerda mais falou, ontem, no almo-
ço com Mário Henrique Simonsen.

Custo de dinheiro

Está frouxa a demanda por crédito, às
taxas de juros atuais.

E' bem verdade que a demanda não es-
tava muito acesa, antes mesmo que o Gover-
no decretasse o aumento do compulsório dos
bancos.

Esse comportamento moderado dos to-
madores contém uma auspiciosa indicação:
é a ãe que há uma expectativa de que a in-
fiação caia. Pois, se os tomadores admitem
que a taxa ãe juros venha a cair, esperam
para levantar empréstimos mais tarde.

Importações e não inflação

O Ministro Mário Henrique Simon-
sen está justificando o novo round de aperto
monetário com a intenção de conter, desde
já, a inflação do começo de 1978.

Isso faz sentido.
Mas não deve ser só isso.

Para o começo do ano que vem, Simon-
sen deve estar começando a armar-se paraenfrentar, também, dificuldades na balança
comercial. As exportações de soja, açúcar,
minério de ferro e (quem sabe?) café podemnão ser brilhantes, como, ãe resto, as pró-
prias exportações de manufaturas não pro-metem muito.

Por isso, está na hora de reforçar as me-
didas ãe desaquecimento para conter futu-ras importações.

Não foi o próprio Simonsen que disse
que inflação aleija, mas o balanço de paga-mentos é mortal?

Interbrás x Vale

Partindo da premissa ãe que a Usimec,
a Tenenge e a Interbrás fizeram um projetode viabilidade de uma mini-siderúrgica parao Equador, sugerindo o consumo de pelotasde minério ãe ferro peruano e não brasileiro,
o presidente da Vale ão Rio Doce, Fernando
Roquette Reis, baixou um memorando in-
terno nos seguintes termos:

— Proíbo se faça com as firmas supra
qualquer negociação, consulta, compra ou
contratação, exceto se previamente aprova-
da por esta presidência. A decisão entra ime-
diatamente em vigor, atingindo mesmo os
processos em curso. Esta decisão vale até
uma explicação justificada das três empre-
sas.

A Interbrás, que desconhece o memo-
ranâo, dá a seguinte explicação:

1) A Vale acompanhou toâas as nego-

para per

ciaçoes
2)
3)

Foi a Vale que indicou a Tenenge.
O minério de ferro é brasileiro.

A Vale responde:
1) O memorando é esse mesmo.
2) A Vale não participou das negocia-

ções, nem indicou a Tenenge.
3) Está seguramente informada de queo projeto de viabilidade da siderúrgica equa-

toriana previa o consumo de minério de ferrodo Peru.

E agora?

Nacionalização

Na quinta-feira (o dia toão), no Clube
ãe Engenharia, representantes ãe 88 empre-
sas estatais e mais os da Finep, Embramec,
IRB e Finame, estarão discutindo os proble-
mas relacionados com a nacionalização de
equipamentos e a transferência ãe técnolo-
gia, no âmbito dos Núcleos de Articulação
com as Ináústrias.

Em seu pronunciamento
na sessão inaugural do 1'
Simpósio Europeu-Latl-
no-Amerlcano sobre Coope-
ração Empresarial, ontem,
era Montreux (Suíça), o Mi-
nistro Reis Veloso disse que
o excesso de protecionismo
das nações ricas poderá ge-
rar um perigo muito grande
que é "terem os paises sub-
desenvolvidos a sensação de
falta de esperança, de ver
fechar-se a porta que pen-
savam estar abrindo para
um estágio de maior expor-
tação".

Alertou o Ministro do Pia-
nejamento brasileiro: "Ou
se desenvolve uma divisão
de trabalho com caráter
mais dinâmico, através da

qual os paises desenvolvidos
evoluam para setores mais
complexos, de maior inten-
sidade tecnológica ou de ca-
pitai, ou o pior acontece".
Afirmou que o que se deseja
é saber se os paises lndus-
trlallzados têm a vontade
politica de resistir a
pressões internas, adotando
posição firme no tocante a
tendências neoprotecionls-
tas.

MAIOR PARCEIRO

Observou o Sr Reis Veloso
que, "para o Brasil, a CEE
já constituiu hoje o maior
parceiro comercial, com um
nivel de comércio, em 1976,
da ordem de 5,5 bilhões de

dólares, em comparação
com 1,6 bilhão de dólares
em 1971".

— A participação da Eu-
ropa no total do Investi-
mento direto estrangeiro no
Brasil — continuou o Minis-
tro — elevou-se de 317», em
1969, para 43% em 1976, en-
quanto a dos Estados Unidos
declinava, de 48% para 32%
no mesmo período.

Analisando a s 11 u aç ã o
continental, disse que a
América Latina ultrapassou
os estágios iniciais da in-
dustrialização e realiza, ho-
je, em grande medida, um
esforço sério de alcançar o
desenvolvimento através da
economia de mercado.

igo de protecionismo
Mena pede apoio à tecnologia

Montreux, Suiça — O
'presidente do Banco Intera-
¦m e r 1 c a n o de Desenvol-
vimento (BID), Antônio Or-
•tiz Mena, exortou ontem os
empresários europeus a coo-
perarem para a transferên-
•cia de tecnologia a peque-
mas e médias empresas la-
itino-americanas através do
adestramento de técnicos e
empresários num ou noutro
•continente, com a ajuda de
¦especialistas europeus.

Mena falou na sessão
•inaugural do I Simpósio Eu-
•ropa—América Latina d e
Cooperação Empresarial,

Você não precisa comprar
uma TV em cores, para ver
como a vida tem um coloridorealmente fantástico.
Alugue uma TV em cores na Colortel. Garantia de assistência
técnica permanente e gratuita, mesmo aos domingos.
Rio: Rua Mena Barreto, 165 - Botafogo
Tel.: 286-3522
São Paulo: Av. Rebouças. 2748
Tels.: 853-1040 c 852-7306.

COLORTEL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

COMISSÃO EXECUTORA DO PROJETO RADAMBRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N? 001/77 - BANAT

AVISO
De ordem do Senhor Secretário-Executivo da Comissão Executo-

ra do Projelo Raaa moras ri, do Departamento Nàcionai da Produção
Mmorci, do Ministério das Minas e Energia, em conformidade com o
disposto nos termos do item XVII, do art. 71, das Normas Gerais de
Ação - NGA, da Comissão Executora do Proielo Radambrasil, «oro-
vadas pela Portaria n.° 160, de 16 de novembro de 1976, do Senhor
Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral —
DNPM, publicada no Diário Oficial da União, edição do dia 25 d«
novembro de 1976, faço público, para conhecimento dos interessados*
que, as 15:00. (quinze) horas, do dia 29 de novembro do corrente ano,
na base de apoio da Comissão Executora do Projeto Radambrasil, si-
tuada na Rua Trairi. n.° 798, na cidade de Natal, Capital do Estado
do Rio Grande do Norte, a Comissão Permanente de Liei-
tacão, designada nela Portaria n.° 001, de 07 de fevereiro de 1975
e alterada pela Portaria h.° 007, de 15 de fevereiro de 1977, do_Se-
nher Secretário-Executivo, dirigida pelo seu Presidente, receberá «
abrirá propostas para prestação de serviços de transporte aéreo, por
aeronaves, de pessoal, material e combustível, entre as bases e »ub-
bases de operações de campo da Comissão Executiva do Proieto Ra-
dambrasil, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Minis-
tério das Minas e Energia.

As condições gerais e especiais da concorrência, estão descri-
tas em edital, afixado nos quadros de avisos nos endereços abaixo,
onde serão prestados todos , os esclarecimentos pertinentes à licitação
em causa:

BELÉM - PA: Travessa Beniamin Constant.n.°1027
FLORIANÓPOLIS - SC: Avenida Rio Branco, n.° 80
GOIÂNIA — GO: Avenida Universitária, n.° 644
NATAL - RN: Rua Trairi, n.o 798
RIO DE JANEIRO - RJ: Avenida Portugal, n.° 54 - Urc»
SALVADOR - BA: Rua Pernambuco, n.° 4 - Pituba

(a) Joti Alvei d* Oliveira Net»
Presidenta da Comissão Permanente dt LicitaçSo

VISTO:
(a) (Geol.l Antônio luli Sampaio da Almeida)

Secretário-Executivo Proieto Radambrasil (P

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

COMISSÃO EXECUTORA DO PROJETO RADAMBRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N? 001/77 - BAGOI

AVISO
De ordem do Senhor Secretário-Executivo da Comissão Executo-

ra do Projeto > Radambrasil, do Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e Energia, em conformidade com
o disposto nos termos do item XVII, do ar». 71, dss Normas Ge-
rais de Ação — NGA, da Comissão Executora do Proieto Radambra-
lil, aprovadas cela Portaria n.° 160. de 16 de novembro de 1976,
do Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mine-
ral — DNPM, publicada no Diário Oficial da União, edição do dia
25 de novembro de 1976, faço público, para cenhecimento dos inte-
ressados, que, ás 10:00 (dez) horas, do dia 25 de novembro do coi-
rente ano, na base de apoio da Comissão Executora do Proieto Rr-
dambrasil, situada na Avenida Universitária, n.° 644, na cidade de
Goiânia, Capital do Estado de Goiás, a Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Portaria n.o 001 de 07 de fevereiro de
1975 a alterada pela Portaria n.o 007, de 15 de fevereiro de 1977,
do Senhor Secretário-Executivo, dirigida pelo seu Presidente, recebe-
ra a abrirá propostas para prestação de serviços de transporte aéreo,
por aeronaves, do pessoal, material e combustível, entre as bases e
sub-bases de 'operações de campo da Comissão Executora do Projeto
Radambrasil, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Mi-nisterio das Minas e Energia.

As condições gerais e especiais da concorrência, estão descri-tas em edital, afixado nos quadros de avisos, nos endereços abaixo,
onde serão prestados todos os esclarecimentos pertinentes à licitaçãoem causa:

BELÉM — PA: Travessa Beniamin Constam,n.°1027
FLORIANÓPOLIS - SC: Avenida Rio Branco, n.o 80
GOIÂNIA - GO: Avenida Universitária, n.o 644
NATAL - RN: Rua Trairi, n.o 798
RIO DE JANEIRO - RJ: Avenida Portugal, n.o 54 - Urca
SALVADOR - BA: Rua Pernambuco, n.° 4 - Pituba

(a) Joie Alvot do Oliveira Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Visto:
ia) fGeol.l Antônio luii Sampaio de Almeida

Secretário-Executivo Proieto Radambrasil (P

ELUMA.
S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SOCIEDADE DECAPITAL ABERTO - GEMEC-RCA ri? 200-76/225 - C.G.C. 57.488.645/0001-32

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL APROVADO EM 10.10.1977

PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
Encontra-se aberto, desde 17 de outubro, o prazo de 35 (trinta e cinco) dias corri-
dos para os acionistas su bscreverem as ações emergentes do aumento do capi-
tal social, de CrS 131.000.000,00 para Cr$ 262.000.000,00, pelo seu valor nominal
de CrS 1,00 (um cruzeiro) cada uma.
As ações subscritas deverão ser integralizadas em dinheiro e pela seguinte for-
ma:
a) 25% (vinte e cinco por cento) no ato da subscrição;
b) 25% (vinte e cinco por cento) até 15 de janeiro de 1978;
c) 50% (cinqüenta por cento) até 15 de maio de 1978.
À opção do acionista, as ações subscritas poderão ser integralizadas totalmente
no ato da subscrição, caso em que receberão elas um dividendo sobre os lucros
do exercício de 1.977, à razão de 1 /4 (um quarto) do valor do dividendo que for
declarado para cada ação representativa do capital da sociedade, antes da
aprovação do presente aumento.
INCENTIVOS FISCAIS
Sendo esta empresa uma sociedade de capital aberto, os acionistas subscrito-
res (pessoas físicas), poderão usufruir dos incentivos fiscais previstos pela legis-
lação do Imposto de Renda.
BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO - LOCAIS DE ATENDIMENTO
Os senhores acionistas serão atendidos de 2' a 6' feira, no horário de 10,00 hs.
até 16,30 hs., nas seguintes agências do Banco Lar Brasileiro SA:

São Paulo
Rio de Janeiro-
Belo Horizonte-
Brasilia

Porto Alegre •
Curitiba
Salvador
Vitória
Recife
Fortaleza
Belém
Manaus

Rua Genebra, 164
Ruado Ouvidor, 104-A
Rua Espírito Santo, 900
Conj. Comi. Hotel Nacional
lojas 26,42 e 43
Rua Sete de Setembro, 1109
Av. Marechal Deodoro, 245
Av. Estados Unidos, 50
Av. Governador Bley, 137/145
Pça. da Independência, 29
Rua Barão do Rio Branco, 1189
Av. 15 de Novembro, 317
Av. 7 de Setembro, 806

ELUMA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A DIRETORIA

que conta com a partici-ipação de empresários, ban-
queiros e altos funcionários
de 39 paises — 21 da Amérl-
•ca Latina e 18 da Europa.
A sessão foi aberta ainda
sob a tensão das fortes con-
testações de grupos poli-
ticos, na véspera, à preseh-
ga de representantes de re-
gimes militares latino-
americanos.

MERCADO IMPORTANTE

O presidente do BID
anunciou também a criação
pelo Banco de um serviço

de Informação empresarial
para facilitar a realização
de empreendimentos con-
Juntos entre os dois con-
¦tinentes e adiantou a reali-
zação, cm fevereiro, e m
Hamburgo, n a Alemanha
Ocidental.

O vice-presidente latino-
americano do Banco Mun-
dial, Adalbert Krieger Vase-
na, disse que as emissões de
bônus e empréstimos em
moeda européia da Argen-
tina, Brasil e México totali-
zaram 10 bilhões de dóla-
res durante os últimos 18
meses.

Dinamarca diz que apoia
posição liberal para
acordo multifibras do MCE

Brasília — O Ministro das Relações Exteriores
dá Dinamarca. Sr Knub Andersen, afirmou ontem
que seu país é um porta-voz de posições leberais
para as exportações têxteis, referindo-se ao acordo
multi fibras, no qual a posição brasileira é de que o
documento seja prorrogado, sem alterações em seu
texto. Acrescentou que em face da situação interna
dos membros da Comunidade Econômica Européia,"a Dinamarca tem sido levada a adotar posições me-
nos liberais". ;

Disse, ao desembarcar em Brasília, acompa-
nhado de uma comitiva de sete pessoas, além de
jornalistas europeus, que o Governo dinamarquês
tem uma longa tradição de mercado liberal e que,
durante seu encontro com o Ministro Azeredo' da
Silveira, examinará novas possibilidades para que o
Brasil tenha uma participação comercial mais efe-
tiva no Mercado Comum Europeu.
TECNOLOGIA PECUÁRIA

Durante os poucos minu-
tos em que permaneceu no
saguão do aeroporto, o Mi-
nistro da Dinamarca afir-
mou que seu pais está mui-
to interessado em negociar
com o Brasil a cessão de
t ecnologia pecuária dina-
marquesa, setor no qual seu
pais é considerado um dos
mais desenvolvidos.

Disse que discutirá com
seu colega brasileiro novas
fórmulas com vistas ao au-
mento do atual intercâmbio
comercial,.no qual a Dina-
marca é deficitária na ba-
lança comercial com os bra-
slleiros, em cerca de 1 bi-
lhão 700 milhões de dólares.
Frisou que o Governo dina-
marquês tem consciência de
que o comércio bilateral é
significativamente facilita-

do com a presença de ' f ir-
mas da Dinamarca invés-
tindo no Brasil. Por esta
razão, segundo o Chanceler
Andersen, "o objetivo- do
meu pais é estimular o| in-
cremento de maior número
de investimentos dinarhar-
queses em território brasl-
leiro".

No encontro que manteve
ontem com o Ministro inte-
rino da Indústria e Comer-
cio, Sr Licio de Farias, o
Chanceler dinamarquês ofe-
receu ao Brasil chapas
grossas para a indústria' na-
vai e o know-how de' seu
pais na construção de'na-
vios. O Brasil tem interesse,
além de chapas grossas, de
equipamentos para expio-
ração petrolífera e platafor-
mas submarinas, além de
produtos químicos e farma-
cêuticos. ;

Brasil quer comprar
logo carvão da China

Brasília — Missão comer-
ciai brasileira segue, no
próximo dia 20, para Pe-
quim, onde tentará com-
prar c a r v ão siderúrgico,
dentro da política brasileira
de diversificar suas fontes
de suprimento do produto.
Embora a missão pense em
contratos de longo prazo, é
pensamento das autorida-
des brasileiras adquirir logo
de 50 mil a 100 mil tonela-
das do produto.

As negociações entre o
Brasil e a República Popu-
lar da China visando à
aquisição de carvão siderúr-

gico para as usinas estatais
Usiminas, CSN e Cosipa
toram iniciadas pelo es-

critório da Interbrás, em
Pequim. Com o avanço das
conversações, o Governo de-
cldiu enviar missão à China
para verificar o que poderá
adquirir e, com isso, reduzir
o superávit brasileiro na
balança comercial entre os
dois paises.

Segundo técnicos dá Si-
derbrás, o carvão da China
é considerado um dos me-
lho res do mundo, igualan-
do-se em qualidade ao nor-
te-americano.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ¦

FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS FEDERAIS ISOLADAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Hospital de Clínicas Gaffrée e Guinle
TOMADA DE PREÇOS N.° 023/77
O Hospital de Clínicas Gaffrée e Guinle, representado por

sua Comissão de Licitação, torna público para conhecimento de

quantos possam interessar, que fará realizar Tomada de Preços

para Obras de Reparos dos Serviços de Obstetrícia, Ortopedia •
Centro de Tratamento Intensivo. , 

',

Os interessados poderão obter o Edital de Tomada de Preço»
e demais documentos e informações, na Sala da Comissão de Liei-
tação à Rua Mariz e Barros n.° 775, andar térreo, nos dias úteis
'das 9.00 às 11.00 horas e das 13.00 às 16.00 horas.

A Tomada de Preços será de empreitada per preço global.
As propostas serão recebidas no endereço acima mencionado,

às 10.00 horas do dia 16 de novembro de 1977.
i

FLORINDA GIGUO \
Prosid. da Comis. de Licitação

'C^CORRCIOt
, WWW EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Vinculada ao Ministério das Comunicações
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

GERENCIA DE SERVIÇOS GERAIS

TOMADA PE PREÇOS
N.° 52-RIO-13/77

A Diretoria Regional do Rio de Ja-
neiro, da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, torna público para conheci-
mento dos interessados, que fará reali-
zar na sala 204 no 2° pavimento do edi-
fício Paço Imperial à Praça XV de Novem-
bro s/n?, no dia 11 de Novembro de
1977, às 14,00 horas, Tomada de Preços
para Reforma e Ampliação da APT Angra
dos Reis.

O Edital e outras informações pode-
rão ser obtidos no endereço citado aci-
ma, das 08,00 às 18,00 horas.
a.)ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

Diretor Regional
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1977.
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SENHORES ACIONISTAS
Temes a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de
iunho de 1977. Escusado mencionar as dificuldades quo a comunidado dos negócios tem enfrentado com o dosaqucclmento d» economia. O
depósito compulsório para importação - e o nosso soma CrS 110 milhões - é agravante numa conjuntura de restrição ao crédito. Todavia vale
ressaltar o êxito da companhia em se adaptar a esta nova realidade, consolidando posições. A ênfase dada ao aspecto solidez te reflete
nos números do Balanço, No passivo 58% são representados polo patrimônio líquido; no ativo, apenas 18% são imobilizados, e dos 82/o
do ativo circulante, metade é ropresentada por disponível e recobíveis. A liquidez geral tem índice 2 e a seca tem fndlce 1. A oompanhia
se apresenta sólida na composição das origens dos recursos (2/3 são próprios) e ágil na sua aplicação (82% são constituídos do ativo

circulante). Com relação à presença da companhia na comunidado, recolhemos entre tributos • contribuições assistenciais o montante de
Cr$ 136 milhões e empregamos 4.219 pessoas com as quais dtspendemos mais de Cr$ 13,4 milhões em benefícios.
Assim, certos de termos atendido aos compromissos da empresa, quanto aos interesses dos acionistas e quanto às suas responsabilidades Comu-
nitárias, submetemos à deliberação da Assembléia o Relatório, o Parecer do Conselho Fiscal e a opinião de nossos Auditores Externos.

DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1977

C.G.C. (MF) N.o 33.115.817/0001-64 A DIREIORIA

| BALANÇO PATRIMONIAL 30 DE JUNHO DE 1977 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ATIVO PASSIVO

Ativo circulante:
Cr$ CrS

Caixa e bancos 
Títulos vinculados ao mercado aberto (Nota 2)
Contas a receber  233.001.525
Menos; Duplicatas descontadas  24.813.604

Provisão para devedores duvidosos {Nota 2) 15 291.756

Estoques (Notas 2 • 3) 
Outros créditos
Depósitos — Resolução n9 354 
Despesas antecipadas 

Total do ativo circulante 
Realizável a longo prazo:

Depósitos compulsórios e outros valores mobiliários .
Ativo permanente:

Investimentos:
Participações em empresas controladas (Notas

2 e 4) 
Aplicações por incentivos fiscais (Notas 2 e 7):

Ações 
Depósitos 
Depósitos • efetuar 

Ativo imobilizado (Notas 2 • 5):
Custo corrigido  304.294.313
Menos: Depreciações «cumuladas  223.024.377

CrS
17.671.444
17.001.346

192.896.165

343.189.577
2.037.505

110.191.931
1.654.961

.84.642. rS

9.734.377

38.614.440

2.585.785
9.773.701

11.436.696 62.410.622

81.269.936

Passivo circulante)

Empréstimo de Instituições financeira» (Nota 6) ..
Fornecedores (inclusive USS 5,129,635) 
Salários e honorários a pagar 
Contribuições sociais a recolher 
Impostos sobre as vendas
Contas a pagar a empresas controladas
Imposto de renda e incentivos fiscais e pagar
Dividendos a pagar 
Provisão. para férias e 139 salário 
Outras coritas a pagar 

CrS Cr»

(Notas 2 e 7)

Total do passivo circulante 
Exigível e longo prazo: •

Empréstimos de instituições financeiras (Nota 6)
Imposto de renda • incentivos fiscais e pagar

Patrimônio líquido:

CrS
27.074.563
88.985.742
10.346.518
9.764.346

30.023.093
116.708.738
31.789.375
3.599.656
8.496.411
8.291.946

335.080.390

(Notas 2 e 7)
3.444.000

12.197.916 15.641.916

143 680 558

838.057.864

Capital subscrito 
Reservas de capital: _.

Correção monetárie do «tivo imobilizado .. II _?$'__.Manutenção do capital de giro _-_K?'2K
Ações tonificada.  :: 40.204.274

Reserva de lucros:
Reserva legal 

Lucros acumulados

129.389.952

141.480.705

19.373.977
197.090.924

Exercido findo em 30 de junho de 1977

Renda operacional bruta:

Venda dos produtos 
Menos: IPI e ICM faturados 

Custo dos produtos vendidos 

Lucro bruto 
Despesas com vendas 

Gastos gerais:

Honorários da diretoria 
Despesas administrativas 
Despesas financeiras 
Impostos e taxas diversas 
Depreciações, menos Cr$ 15.879.477 incluídos no custo

de vendas (Nota 2) 

Lucro operacional 

Rendas não operacionais:

Dividendos recebidos 
Rendas financeiras 
Outras rendas 

i ¦

n

CrS CrS
862.998.929
122.117.012 740.881.917

 416.070 670

 324.811.247
74.266.841

1.387.444
58.945.476
32.394.944

1 .832.401

5.482.136

487.335.558

838.057.864

Ver notds explicativas.

23.280.720
3.141.620
9.423.244

Despesas não operacionais:

Eventuais 

Lucro antes da provisão para imposto de renda
Provisão para imposto de renda {Notas 2 e 7)

100.042 401

150.482.005

35.845.584

5.290.320

181.037.269
18.052.916

Lucro líquido do exercíc 162.984 353

Ver notas explicativas.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS |
Exercício findo em 30 de junho de 1977

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercício findo em 30 de junho de 1977

Saldos em 30 de iunho d» 1976

Dividendos distribuídos

Lucro líquido do exercício

Apropriação do lucro liquido:

Reserva legal

Reserva para manutenção do
capital da giro

Correção monetária do ativo
imobilizado (Nota 5)

Bonificações em ações

Aumento ds capital resultante
das incorporações

Saldos em 30 de iunho de 1977

Capital

CrS

64.694.976

Reserva
legal

CrS

11.224.759

Reserve de
correção

monetária

CrS

32.565.414

64.694.976

129.389.952

8.149.218

Reserva para
manutenção do
«apitai da giro

CrS

24.2C0.870

Ações
bonificadas

CrS

32.518.751

89.469.788

19.373.977

11.806.643

(32.565.414)

11.806.643

(24.200.870)

19.469.788

lucrei
•cumulado»

CrS

15.614.215

( 7.928.692)

146.125.577

( 14.400.000)

162.984.353

( 8.149.218)

( 89.469.788)

Tet.l

CrS

311.330.347

(14.400.000)

162.984.353

Origens:

Lucro líquido

CrS CrS

162.984.353

Mais: itens que não afetam o
capital de giro:

Depreciação  21.361.613
Variação cambial de emprésti-

mos a longo prazo 852,000
Imposto de renda a pagar «

longo prazo  9.026.458

40.204.274 197.090.924

11.606.643

15.614.21.

Total das operações

Aplicações:

487.335.558

Aumento líquido nos investimentos permanentes
Aumento líquido do ativo imobilizado .......
Aumento nos depósitos compulsórios e outros

valores mobiliários 
Dividendos pagos 
Redução dos empréstimos a longo prazo 
Imposto de renda e incentivos fiscais a longo

prazo do exercício anterior transferidos para
curto prazo .-...,

Aumento do capilal de giro

31.240.071

194.224.424

3.312.024
15.189.938

2.334.160
14.400.000
6.156.000

19.173.123

60.565.245

133.659.179

CrS
Variação nos componentes do capital de giro:

Aumento (diminuição) no ativo corrente:

Caixa e'bancos 3.103.360
Títulos vinculados ao mercado aberto 17.001.346
Contas a receber 78.236.259
Estoques 111.032.384
Outros créditos ( 3.959.906)
Depósitos - Resolução n? 354 63.249.365
Despesas antecipadas ( 448.209)

268.214.597

Aumento (diminuição) no passivo corrente:

Empréstimos  ( 6.787.808)
Fornecedores  59.720.605

3.087.537
2.969.370
6.195.664

55.125.463
7.888.522

599.793
1.753.841

Salários e honorários a pagar
Contribuições sociais a recolher 
Impostos sobro as vendas 
Contas a pagar a empresas controladas ....
Imposto de renda e incentivos fiscais a pagar
Dividendos a pagar 
Provisão para férias e 139 salário 
Outras contas e pagar  3.982^431^

134.555.418

Aumento do capital de giro  133.659.179

Ver notas explicativas.

1. Base de apresenlação d» demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras estão apresentadas graficamente de acordo com e nova Lei das
Sociedades Anônimas, publicada em 17 de dezembro de 1976. Entretanto, não foram aplicados os
novos critérios contábeis que, somente serão observados petas companhias cujos exercícios sociais
se iniciarem a partir de 2 de janeiro de 1978. A nova lei introduz algumas modificações contábeis
que refletirão significativamente nas demonstrações financeiras, tais como no critério da aplicação
da correção monetária e na avaliação da investimentos em companhias controladas.

2. Resumo dos principais procedimentos contábeis

Os principais procedimentos contábeis adotados pela Companhia são os seguintes:

a) Titulos vinculados ao mercado aberto
Os titulos vinculados ao mercado aberto estão demonstrados pelo valor do custo mais rendi-

mentos até 30 de iunho de 1977. w
. b) Provisão para devedores duvidosos

A provisão para devedores duvidosos foi constituída até o limite que sa estima sar suficiente
para cobrir possíveis perdas que poderão decorrer da realização de contas a receber.

c) Estoques
Os estoques são avaliados, de modo geral, ao custo, que é menor do qua o valor do mercado,

como segue:
Produtos acabados, produtos semi-acabados e produção em curso são avaliados ao custo padrão

que se aproxima do custo médio das matérias-primas, mais mão-de-obra • despesas indiretas do
fabricação;

Matérias-primas e materiais de manutenção -são avaliados pelo custo médio da compra.

d) Ativo imobilizado
O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição a instalação, acrescido da correção

monetária anual na forma da legislação em vigor. O produto da correção monetária é destinado a
uma conta de reserva para aumento de capital.

A depreciação é calculada pelo método linear, sobre o custo e a correção, monetária do ativo
imobilizado, nas seguintes taxas anuais:

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 30 DE JUNHO DE 1977

3. Estoquei

Os estoques, em 30 de junho de 1977, «rim compostos dos seguintes itens:

Produtos acabados
Produtos semi-acabados
Produção em curso
Matérias-primas
Materiais de manutenção
Materiais em transito

Menos; Provisão para ICM nos tstoquei

Cr$ 92.692.976
110.482.685
58.202.224
53.384.570
11.480.939
31.073.378

357.316.772
14.127.195

CrS 343.189.577

Participação am empresas controladas

Em 30 de junho de 1977, o saldo de Investimentos em empresas controladas era o seguinte:

Empresa

PRITEFISA - Tecelagem de Fios Sin-
téticos da Amazônia S.A.

Quantidade

3.571.429
17.490.006
17.490.005

Tipo da ações

Ordinárias
Preferenciais
Preferenciais

Empresa dè Transportes "Treo" Ltda. 63.000 Quotas

CrS

3.571.429
17.490.006
17.490.005

38.551.440
63.000

38.614.440

Máquinas e equipamentos a instalações

Ferramentas a aparelhos
o

Equipamentos a utensílios

Móveis 6 utenst..js

Veiculos

Imóveis

Av. Lobo
Júnior

10%

10%

10%

10%

20%

4%

Av.
Brasil

20%

20%

20%

10%

20%

4%

O investimento na PRITEFISA representa 98,8% das eções preferenciais e 27,9% das ações
ordinárias. O patrimônio liquido da PRITEFISA, em 31 de março de 1977, era de CrS ...
124.008.159,28, conforme demonstrações contábeis não auditades.

Subseqüentemente à data do encerramento do exercicio, e PRITEFISA, aprovou a distribuição
de dividendos na base de Cr$ 0,93 por ação, cabendo à Companhia o montante de CrS 35.848.970.

As vendas efetuadas a PRITEFISA durante o exercício totalizaram, aproximadamente, CrS
34.500.000; as compras, eproximadamente CrS 142.500.000.

5. Ativo imobilizado

O ativo imobilizado, em 30 de junho de 1977, consistie do seguinte:

• Instalações

6. Empréstimos da instituições financeiras

Os empréstimos contraídos em instituições financeiras para capital de giro, em 30
1977, apresentavam a seguinte posição:

Banco de Investimento do Brasil S.A.
Empréstimo Resolução 63, vencimento em outubro de 1978, com

juros de 1,5% a.a, acima do London Intcrbank Rate
Banco de Tókio S.A.

Empréstimo Resolução 63, vencimento em maio da 1979, com
iuros de 10,5% a.a.

Empréstimo Resolução 63, vencimento em julho de 1977, com
juros de 1,825% acima do London'Interbank Rate

Banco do Brasil S.A.
Empréstimo com vencimento em dezembro de 1977, com juros

de 11% a.a.
Titulos a pagar

Menos: Parcelas a pagar dentro de 360 dias, transferidas para o
passivo circulante (inclusive USS 890,000)

Os empréstimos em moeda estrangeira foram convertidos a taxa oficial de CrS 14,35 por
USS 1.00, em vigor em 30 de iunho de 1977.

Os empréstimos estão garantidos, em sua maioria, por notas promissórias, estoques e caução
de duplicatas a receber.

7. Imposto da renda a incentivos fiscais
O imposto de renda e incentivos fiscais a pagar, em 30 de junho, estão resumidos como segue:

de giro, em 30 de junho de

Moeda
estrangeire Cruieiros

US$120,000 1.722.000

200,000 2.870.000

200,000 2.870.000

610,000 8.753.500
14.303.063

30.518.563

27.074.563

3.444.000

*. depreciação é corrigida de acordo com as variações dos Índices das ORTN's, conforme
facutta a Portaria n° 52, de 04 de marco de 1974.

Os gastos com manutenção e reparos são lançados em despesas, quando incorridos, a as re-
novações são capitalizadas.

e) .Participação am empresas controladas
Os Investimentos em empresas controladas são demonstrados ao custo mais bonificações em

ações.
As bonifições em ações são creditadas à reserva para aumento de capilal.
f) Imposto de renda

A Companhia tem como norma provisionar o Imposto de rende na base de 74% da taxa nor-
mal do 30%, para reconhecer os benefícios provenientes dos incentivos fiscais, conforme descrito
na Nota 7.

Máquinas a equipamentos
Ferramentas e aparelhos
Equipamentos e utensílios
Móveis e utensílios
Veiculos
Imóveis
Terrenos
Máquinas em aquisição

Correção
Cuslo monetárie Total
CrS CrS CrS

100.322.926 114.110.140 214.433.066
1.976 383 1.213.043 3.189.426

45.267 9.558 54.825
7.639.956 10.389.513 18.029.469
1.391.646 783.081 2.174.727

23.657.198 27.440.922 51.098.120
14.818.365 384.095 15.202.460

112.220 112.220

149.963.961 154.330.352 304.294.313
83.112.458 139.911.919 223.024.377

66.851.503 14.418.433 81.269.936

Imposto de renda:
Exercício de 1976
Provisão do exercicio

Incentivos fiscais:
Exercício de 1976
Provisão do exercício

Curto
prazo
CrS

14.497.679
9.026.458

23.524.137

5.093.779
3.171.459

8.265.238
*3Í7789.375

Longo
prazo
CrS

9.026.458

9.026.458

3.171.458

3.171.458

12.197.916

Total
CrS

14.497.679
18.052.916

32.550.595

5.093.779
6.342.917

11.436.696

43.987.291

Depreciações acumuladas

Em Iulho de 1976, e Companhia registrou a correção monetárie do Imobilizado e da respectiva
depreciação acumulada, no montante liquido da Cr$ 11,806.643,00. Este total foi creditado à re-
serva para aumento de capital.

A depreciação do exercicio inclui CrS 3.079.481 de amortização da Insuficiência de depreciação
da correção monetária, diferida em 30 da junho de 1975, de acordo com a Portaria n9 52, da
4 de março de 1974.

A provisão do exercicio, no montante, de CrS 24.395.833, foi calculada após ter sido levada
em consideração a inclusão das despesas não dedutiveís do lucro tributável, principalmente o ex-
cesso da provisão para devedores duvidosos, no montante liquido de CrS 8.240.755, e a exclusão
da reserva para manutenção do capital de giro, no montante de CrS 89.469.788, e dividendos
recebidos, no montante de CrS 23.280.720.
8. Eventos subsequentes

Subseqüentemente à data do encerramento do exercício, a Companhia sofreu uma fiscalização do
ICM., tendo sido lavrado na oportunidade um auto de infração, no valor aproximado de
CrS 21.500.000.

Na opinião dos consultores jurídicos da Companhia, o aludido auto de infração é totalmente
defensável, não havendo, portanto, necessidade de constituição de uma provisão para cobrir even-
tuais prejuízos.. I

DIRETORIA

Presidente
NAHUM MANEIA
CPF: 003706577-72

Diretor
ISAAC GHEINER

CPF: 003413987-72

Diretor
MARCUIO PEDRO DE LEMOS

CPF: 025930507-30

Contador
SÉRGIO RAPHAEL LIOY

CRC RJ N.o 4312-2 - CPF: 026667087-00

PARECER DOS AUDITORES
Aos
Diretores e Acionistas da
De Millus S.A. Indústria e Comércio

Examinamos o balanço patrimonial da De Millus S.A. Industrie
e Comércio, levantado em 30 de iunho de 1977 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações patrimoniais e das ori-
gens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo
naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas
de auditoria geralmente aceitas e, conseqüentemente, incluiu as provas
nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julga-
mos necessários nas circunstâncias.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras, acima referidas,

PARECER DO CONSELHO FISCAI

representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da
De Millus S.A. Indústria e Comércio, em 30 de junho de 1977 e o
resultado de suas operações e das origens e aplicações da recursos
correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os
princípios de contabilidade geralmente aceitos aplicados com unifor-
midade em relação ao exercício anterior.

Rio de Janeiro, 1.1 de outubro de 1977
ARTHUR YOUNG AUDITORES ASSOCIADOS S/C LTDA.

CRC-RJ 1.35 - GEMEC-RAI-74/109-PJ
(a) Barry John Westmore Cleaver

Contador CRC-SP 12272 "S" RJ - GEMEC-RAI-74/109-4-FJ

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
cumprindo as disposições legais e estatutárias, examinaram os livros as demonstrações financeiras
e as demais contas apresentadas pela Diretoria, relativas ao exercício encerrado em 30 de iunho de
1977, tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que seiam os mesmos aprovados
oelos Senhores Acionistas.

MARIO BARBOSA AlHEIRA

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 1977.

JOSf ANTÔNIO UMA VIANA ISAAC SEBI COHEN

y
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Depósito em cadernetas tem
queda de l°/o até outubro e
saldo soma CrS 174 bilhões

As cadernetas de poupança, pela primeira vez
nos últimos anos, registraram uma queda real em
torno de 1% no seu volume de depósitos, captados
até o último dia 7. Segundo estatísticas divulgadas
ontem, pelo BNH, o saldo dos depósitos situou-se
em CrS 174 bilhões 535 milhões, até aquela data,
que é inferior ao volume que corresponderia ao rea-
juste do trimestre. Pelos dados do banco, as letras
imobiliárias somaram apenas Cr$ 9 bilhões 854
milhões.

Com o rendimento de 7,7%, dos juros e corre-
ção monetária do período, creditados nas contas
de cadernetas a partir do dia primeiro de outubro,
o total dos depósitos de 30 de setembro (Cr$ 163 bi-
lhões 863 milhões) deveria ser reajustado para
Cr$ 176 bilhões 480 milhões. No entanto, após os
cinco primeiros dias deste mês, quando os investi-
dores movimentaram suas contas sem perder o ren-
dimento integral do trimestre, o saldo tornou-se me-
nor, o que indica um vaior volume de recursos saca-
do sem relação aos depósitos.
MAIS NAS CAIXAS

A queda real, descontado
o reajuste do trimestre, foi
mais nitida nos recursos de-
positados nas caixas econò-
micas, onde deveriam ser
corrigidos para CrS 121 bi-
lhões 47 milhões e, entre-
tanto, situaram-se em
Cr$ 119 bilhões 282 milhões.
Junto às empresas privadas
— sociedades de crédito
imobiliário e associações de
poupança e empréstimo •••-
o saldo do último dia 7 íoi
de Cr$5õ bilhões 253 mi-

lhões, quando deveriam ser
reajustados para Cr$55 oi-
lhões 427 milhões.

A retirada de recursos
das cadernetas, que não
chegou a influenciar as,
operações na Bolsa de Valo-
res, deve ter se dirigido pa-
ra as aplicações em títuios
de renda prefixada (letras
de cambio e certificados de
depósitos bancários), que
oferecem taxas bem mais
elevadas que a rentabilida-
de atual das cadernetas, em
conseqüência da queda no
índice de correção.

Fenaban assegura que bancos
não reduzem empréstimos a
pequenas e médias empresas

"Não procede o temor dos que pensajn que o
sistema bancário irá reduzir as operações com pe-
quenas e médias empresas; ao contrário, a previsão
normal é de que estes financiamentos aumentem
em decorrência da elevação dos depósitos bancários
no último trimestre do ano, que certamente não se-
rá inferior a 15 f/o."

A afirmação foi feita em Curitiba, ontem, pelo
presidente da Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban), Theóphilo de Azeredo Santos. Frisou
que os bancos comerciais continuam a distribuir,
entre as diversas atividades econômicas, os recursos
para as pequenas e médias empresas.
EXPORTAÇÕES

O presidente da Fenaban
enumerou dados: emprésti-
mos ao setor industrial, Cr$
10 bilhões 800 milhões
(59%); ao setor comercial,

Cr$ 7 bilhões (38%), e ao
setor de serviços, Cr$ 500
milhões (3%). Assim, foram
aplicados CrS 18 bilhões 300
milhões; cm julho este to-
tal era de Cr$ 17 bilhões 310
milhões.

Distritos
Industriais
têm encontro

Porto Alegre —¦ A criação
de um Fundo Nacional para
o Desenvolvimento de Dis-
tritos Industriais, com alo-
cação de recursos federais,
a taxas subsidiadas e a pra-
zos compativeis será uma
das principais teses a serem
'apresentadas no 2f Encon-
tro Nacional de Distritos
Industriais que começa ho-
je, nesta Capital, reunindo
cerca de 400 participantes,
entre secretários estaduais
de indústria eco nré r c 1 o,
empresários, técnicos e pia-
nej adores.

O Encontro é promovido
pelo Ministério da Indústria
e do Comércio e a Asso-
ciação Nacional das Entida-
des de Desenvolvimento In-
dustrial (ANEDI), que pa-
trocinará, ainda, a apresen-
tação de outra tese: for-
mação de distritos indus-
triais sociointegrados. A s
duas teses, já elaboradas
como anteprojetos-de-lei,
serão submetidas à apro-
vação das comissões técnl-
cas e plenário e, aprovadas,
encaminhadas aos órgãos
federais de financiamento.

FALTAM RECURSOS

Segundo o diretor-pre-
sidente da Companhia de
Desenvolvimento Industrial
e Comercial do Rio Grande
do Sul (Cedic), Sr Carlos
Antônio Anschau, a qual
também promove o Encon-
tro, o principal problema
para a criação de distritos
industriais é a falta de re-
cursos, e a formação de um
fundo especial seria uma
solução. Disse que nos últi-
mos 10 anos os recursos alo-
cados para os distritos fo-
ram de Cr$ 4 bilhões, en-
quanto que os anuais do
BNH para o programa ha-
bitacional são de Cr$ 9 bi-
lhões. "Temos condições de
desenvolver o dobro de
obras feitas até agora, mas
com um pouco mais de di-
nheiro", frisou. Lembrou
que enquanto os Estados
Unidos dispõem de cerca de
2 mil distritos industriais,
o Brasil tem.apenas 100.

Uma das principais van-
tagens do distrito industrial
é a fixação do homem em
sua cidade no interior, evi-
tando a concentração nas
regiões metropolitanas «,
por isto, a tese da ANEDI,
de criação de distritos so-
ciointegrados é importante.

Diretor dis que Banco
Residência atende à
diversificação do grupo

No coquetel de lnaugu-
ração do Banco Residência,
o seu diretor-presidente,
Paulo Melo Ouriviu disse
que a criação do Banco Co-
mercial se deve mais à ne-
cessldade de diversificação
do Grupo Veplan-Resl-
dência do que à conjuntura
financeira do pais.

O diretor-presidente disse
que a decisão de inaugurar
o banco foi tomada antes
do aumento do depósito
compulsório e não poderia
ser postergada em função
dos investimentos já reali-
zados. Ressaltou, entretan-
to, que o Residência, um
banco de pequeno porte, de-
verá propiciar um rápido
retorno do investimento
realizado, porque usufruirá
da estrutura do Grupo, que
conta com duas sociedades
de crédito imobiliário e um
banco de investimento, que
permitiram o Grupo fatu-
rar no ano passado Cr$ 1 bi-
lhão 850 milhões, situando-o
como a 10a. maior empresa
privada do pais.

CARTA-PATENTE

O Grupo comprou a car-
ta-patente de banco comer-
ciai há um ano e meio do
Banco Econômico de São
Paulo. Seu capital atual é

de Cr$20 milhões e deverá
ser elevado para Cr$ 48 mi-
lhões em dezembro próxi-
mo. O banco e.stá sendo
inaugurado com cinco ágêri-
cias, sendo três no Rio e
duas em São Paulo. Até o
final do ano serão lnaugu-
radas mais duas agências
em Belo Horizonte, uma em
Brasilia e outra no Rio.

O Sr Paulo Melo Ouriviu,
que também é vice-
presidente do Conselho de
Administração da Veplan —
Residência, disse que o Ban-
co Residência será dirigido
para a pessoa íisica, com
um atendimento personali-
zado capaz de torná-lo com-
petltlvo em relação a gran-
des banco comerciais.

Entre as Inovações Intro-
duzidas no atendimento aos
clientes, o diretor-
presidente destacou que o
banco remeterá aos clientes
que assinalarem no próprio
icheque, os contracheques
que forem emitidos contra
gastos dedutiveis de impôs-
to de renda. O banco re-
meterá também, no final de
cada ano, um extrato dos
valores dedutiveis em im-
posto de renda, além de en-
viar mensalmente todos os
contracheques aos clientes,
o que só tem sido feito pelo
Itaú e pelo Bradesco.

Mercantil de S Paulo
compra banco Matarazzo

São Paulo — O Banco Mercantil de São Paulo
adquiriu a carta patente da Casa Bancária F. Ma-
tarazzo, com sede em São Paulo e depósitos de CrS
38 milhões. O negócio íoi mantido em sigilo até
ontem, quando o diretor-superintendente do Gru-
po Matarazzo, Sr Sérgio Zacarelli, confirmou a
transação, alegando que "não havia mais sentido
para o Grupo a manutenção da carta patente da
casa bancária".

A Casa Bancária F. Matarazzo- tem somente
uma agência, na Av. Conde Francisco Matarazzo,
na Capital, onde fica sua sede. Foi criada no ini-
cio das operações do Grupo Matarazzo para sus-
tentar suas atividades industriais e comerciais.

Fontes oficiais do Governo paulista negaram
ontem que o Banco do Estado de S. Paulo (Banes-
pa) esteja negociando a compra de organização
financeira privada para a abertura de 12 novas
agências no interior paulista. A informação havia
sido revelada pelo Secretário da Fazenda, Sr Mu-
rilo Macedo, durante encontro no domingo com
prefeitos paulistas da região Oeste, realizada em
Regente Feijó.

Bolsa do Rio
Os números <lo pregão

Pepéii mais negociados i vista, tm dinheiro: Petrobrás PP

(34,26%), B. Brasil PP (23,38%), B. Brasil ON (4,60%),
L, Americanas OP (3,39%), Belgo OP (3,24%).

Na tiuantldedt d* titulai: Petrobrás PP (33 56%), B. Brasil
PP (12,10%), Belgo OP (3,61%), Acesita OP (3,60%),
Mannesmann OP (3,14%).

Acõet governamentais (por Cr$ mil): 46 077 (70,45% ds
total).

Acõn privadas (por CrS mil): 19 661 (29,55%).
Média SN: onlem: 84 673, anteontem: B4 322, há uma se-

mana: 86 360, há um mès: 92 625, há um ano: 67 286.
IPBVi 288,4 ( menos 0,4%).

Oscilação: Das 24 ações do IBV, sete subiram, 14 caíram,
três permaneceram estáveis.

Maiores altas do IBV: Nova América OP (3fW%)'"Rio"g'Mn-
dense PP (2,61%), W. Martins OP (1,63%), Manncs-

mann OP (0,94%), Mesbla PP (0,54%).
Meieres balxat do IBV: Acesita OP (3,10%), BNB PP

(2,04%), Mannesmann PP (1,62%), Bozano PP (1,62%)
e light OP (1.39%).

Volume negociado

Quantidade CrS

A vista 25 239 634 57 588 774,55
Â termo 3 742 000 8 949 710,00
Total 28 891 634 66 538 484,55
Mais baixo do ano (24/2) 25 53) 637,56
Mais alto do ano (22/9) 229 579 658,84
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EMPRESAS
O Rclatóiio c|;i. Díretori»

da Refrigeração Paraná
(eletrodomésticos Proscloei-
mo) diz que a empresa con-
tlnuou sentindo o.s reflexos
da falta de capital de yiro
para suportar uma deman-
da cada vez maior de pro--
dutos — aumentando, cm
conseqüência, seus custos li-
nanceiros. De qualquer mo-
do. o lucro liquido, no ano
passado iCr$ 11,7 milhões),
representou 41,3% do capi-
tal social novo iCr$ 34 mi-
lhões i. As vendas somaram
Ci'$ 346,8 milhões, CrS 8.2
milhões dos quais resultado
de exportações.

Empresas construtoras,
de planejamento e cônsul-
toriii, alem de técnicos go-
vcriiuinentals e engenheiros
estarão reunidos dias 9 e 10
próximos, no Seminário de
Exportação de Serviços de
Engenharia, em São Paulo,
ü encontro é uma pro-
moção de Instituto Brasilio
Machado Neto, da Fede-
ração do Comércio de São
Paulo, e da ABEGE — Asso-
ciação Brasileira de Empre-
sas Comerciais Exportado-
ras.

O Bamerlndus de Invés-
timento financiou com Cr$
270 milhões a Eletrosul, pa-
ra a compra de equtpamen-
tos destinados às hidrelétri-
cas de Jorge Lacerda — 2
e Salto Osório, c à expan-
são da Usina de Salto San-
tiago. 5

Saulo Diniz Swcrts é o>
novo diretor do Departa-
mento Nacional do Scnai.*
Durante 10 anos, ele esteve-
à frente do Departamento'
Regional do Rio.

Hoje, na Abamec —•
Associação Brasileira d o s>
Analistas do Mercado de>
Capitais, a Randon Veiculos-
e Implementos mostra seus.
resultados e planos de in-.
vestimento.

Já passou pelo crivo d<v
Departamento Técnico da
Bolsa do Rio o balanço
anual da Ferragens e La mi-
nação Brasil: o lucro dispo-
nivel involuiu 29,3%, em
termos reais, totalizando
Cr$ 48,5 milhões, enquanto
o lucro operacional cresceu
61,5% (CrS 25,9 milhões)
para CrS 192,5 milhões em
vendas. O lucro por ação
caiu de Cr$ 0,91 para CrS
0,49 e o valor patrimonial,
de Cr? 3,72 para Cr$ 2,71.

Em Belo Horizonte, ho-
je, representantes de todas
as Bolsas estarão reunidos
na CNBV — Comissão Na-
cional de Bolsas. Do Rio vai
o próprio presidente Carlos
Liberal.

Semana abre em baixa de 055%
São Paulo — A semana abriu

cm baixa tanto nos preços como no
montante dos negócios. A razão foi
a queda das cotações das blue-
chips e a instabilidade dos títulos
de segunda-linha. O total nego-
ciado foi inferior em 29% ao mo-
vimento da última sexta-feira e a
desvalorização foi de 0,5% em re-

lação ao Índice Bovespa final da
semana passada.

Entre os 27 milhões 73 mil 837
negócios, no valor de Cr$ 50 mi-
lhões 286 mil, as ações mais movi-
mentadas foram Petrobrás PP,
Banco do Brasil PP, Banco do Bra-
sil ON, Ericson OP e Acesita OP/
Ant.

Cotações da Bolsa de São Paulo
Titulei Abati. Méd. fech. Ouant.

1 000

pn

pn

pn

Acesita op
Aso Altona pp'Aços Vill. pp
Albarus on
Alpargatas op
Alpargatas pp
Amazônia on
A. Clayton op'A. Clayton op
Anhanguere op
Antarctica op
Arno pp
Artex pp
Arthur lange op
Atma pp
Atina pp
Auxiliar SP
Bardella op
Belgo op
Benzenex pp
Bergamo op
Bergamo pp
Bozano pp
Brad. Invest.
Bradesco on
Bradesco pn
Brasil on
Brasil pp
Brasunet op
Brasmotor op
C. Anglo op
C. Anglo pp
C. Masson pp
Cesp pp
Cica pp
Cim, Laue pp
Cim. Caue pp
Cim. Itaú on
Cim. Itau pp
Cim. Paraíso op
Cimelal op
Cimetal pp
Cobrasma pp
Cam ind pn
Comind B. lnv,
Confrio ppb
Cons. Real pna
Cons. Real pne
Cons. Real pnf
Cons. Real on
Const. A. Lind. op
Const. A. Lind. pp
Const. Beler pp
Cônsul ppb
Copas
Copas pp
Docas op
Duratex pp
Bcel pp
Econômico pn
Elekeiroz pp
Eletrobras ppb
Eluma pp
Engesa op
Ericsson op
Est.S. Paulo cn
Est. S. Paulo pn
Est. S. Paulo pp
Estrela op
Estrela pp
Fab. C. Renaux pp 0,60

Fer. Iam. Brás. pp 1,40
Fibam pp 0,55
Fin. Bradesco on 1,30
Fin. Bradesco pn 1,30
FNV ppa
Ford Brasil op
Fund. Tupy op
Fünd. Tupy pp
Guararapes op
H-»'»no Fons. op
Heleno Fons.
Hércules pp
IAP op
Hering op
Hering pp»
Ind. Villares
Ind. Villares
Inds. Romi op
Itaubanco on

op

1,28
0,75
2.57
2,70
2,92
2,76
0,76
3,05
2,30
1,01
1,11
2,66
1,50
1,30
0,66
0,62
0,80
1,60
2,06
0,22
0,44
0,52
0,71
1,30
1,70
1,60
3,60
4,48
1,25
2,20
2,54
1,91
1,10
0,47
1,60
2,50
2,41
2,10
2,03
0,70
U,44
ü,49
2,00
1,00
1,00
0,31
0,80
0,65
0,65
0,71
1,05
0,60
0,60
4,50
0,77
0,80
1,19
1,75
0,72
1,00
0,84
0,65
1,95
1,75
1,10
0,83
0,85
0,91
2,27
3,23

PP

PP
PP

2,70
0,81
0,80
0,92
2,80
0,54
0,54
3,00
1,80
1,13
1,16
2,90
2,60
4,00
1,22

1,25
0,75
2,55
2,70
2,92
2,77
0,76
3,05
2,30
1,01
1,11
2,66
1,51
1,30
0,66
0,62
0,80
1,60
2,05
0,21
0,44
0,52
0,71
1,30
1,70
1,60
3,60
4,42
1,25
2,20
2,54
1,91
1,10
0,47
1,60
2,50
2,41
2,10
2,07
0,70
0,44
0,49
1,99
1,00
1,00
0,31
0,80
0,65
0,65
0,71
1,05
0,60
0,60
4,50
0,77
0,80
1,19
1,75
0,72
1,00
0,84
0,65
1,95
1,75
1,11
0,84
0,88
0,91
2,27
3,26
0,80
1,40
0,55
1,30
1,30
2,68
0,81
0,80
0,92
2,87
0,54
0,54
3,00
1,80
1,13
1,16
2,90
2,60
3,96
1,22

1,25
0,75
2,55
2,70
2,92
2,77
0,76
3,05
2,30
1,01
1,11
2,66
1,51
1,30
0,66
0,62
0,80
1,60
2,04
0,22
0,44
0,52
0,71
1,30
1,70
1,60
3,62
4,41
1,25
2,20
2,54
1,91
1,10
0,47
1,60
2,49
2,41
2,10
2,10
0,70
0,44
0,49
I,v8
1,00
1,00
0,30
0,80
0,65
0,65
0,71
1,05
0,60
0,60
4,50
0,77
0,80
1,17
1,76
0,72
1,00
0,84
0,65
1,95
1,75
1,13
0,85
0,88
0,91
2,27
3,25
0,80
1,40
0,55
1,30
1,30
2,70
0,81
0,80
0,92
2,90
0,54
0,54
3,00
1,80
1,13
1,16
2,90
2,60
3,95
1,22

I 004
130
420
146

40
85

1
130

21
1

12
7
8
1
7
7

13
50

446
54

100
78

1
31

151
247
455
955

2
50
60

4
23

312
4

86
IU
3

175
I

II
30

373
73

1
323

1
8

64
31

6
87

120
100
60

1
110
104
121

21
12

2
24

500
1 205

17
255
893
144

147
3
2

100
2

53
102

10
50
13

323
5
5

223
20

I
24

103
20

110
2

Titulei Abert. Mid. Min. Quant.
t 000

Itaubanco pn
Itaubanco pp
Itausa on
Itausa pn
Lacta op
L. Americanas op ,
Madeirit op
Madeirit pp B
Manah pp
Manasa op
Mangejs Indi. op
Máqs/Pirat pp
Mec. Pesada op
Melhor SP op
Melhor SP pp
Merc. S. Paulo on
Merc. S. Paulo pn
Merc. S. Paulo pp
Mercl. Finasa on
Mesbla pp
Met. A Ebsrele pp
Metal Leve pp
Moinho Sant. op
Munck Eq. Ind. op
Nacional pn'
Nord. Brasil on
Ncrd. Brasil pp
Nordon Met.. op
Noroeste Est. on
Noroeste Es|. pn
Noroeste Est. pp
Paul. F. Luz op
Pet, Ipiranga op
3et. Ipiranga pp
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Phebo op
Pirelli op
Premesa pp

Real on
Real pn
Real Cia. lnv. on

Real Cia lnv pn
Real de lnv on
Real de lnv pn
Real de lnv pp
Real Part pn/b
Real Part on
Sadia op
Sadia pp
Sano pp
Servix op
Sharp op
Sharp pp
Siam Útil op
Siam Útil pp
S Açonorte op
S Açonorte pp/a
S Guaira op
CSn pp/b
S Riogrand op
S Riogrand pp
Sifco pp
Solorrico pp
Sondotecnica pp
Sorana op
Souza Cruz op
Sta Olímpia pp
T Janer pp
Telerj oe
Telerj on
Telerj pe
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Tur Bradesco pn
Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Unipar pe
Vale pp
Varig pp
Veplan pe
Vulcabrás pp
Zanint pp

1,04
1,04
3,50
2.70
2,35
3,00
1,41
0,61
2,20
0,59
1,10
1,00
1,53
2,90
1,25
0,94
0,92
1,15
0,65
1,50
1,10
2,90
1,20
0,76
0,93
1,91
2,37
4,00
2,10
1,80
1,90
0,76
1,54
1,92
1,79
2,30
2,34
0,46
1,57
1,95

1,04
1,04
3,50
2,70
2,35
3,00
1,41
0,61
2,20
0,59
1,10
1,00
1,58
2,90
1,25
0,94
0,92
1,15
0,65
1,50
1,10
2,95
1.20
0,76
0,93
1,92
2,37
4,00
2,10
1,80
1,90
0,76
1,54
1,92
1,76
2,30
2,33
0,45
1,57
1,95

1,04
1,04
3,50
2,70
2,35
3,00
1,41
0,61
2,25
0,59
1,10
1,00
1,58
2,90
1,25
0,94
0,92
1,15
0,65
1,50
1,10
2,95
1,19
0,76
0,93
1,92
2,37
4,00
2,10
1,80
1,90
0,75
1,53
1,92
1,75
2,30
2,32
0,45
1,56
1,95

0,95 0,95 0,95
0,83 0,83 0,83
1,20 1,20 1,20

1,21
0,85
0,85
0,85
0,65
0,65
2,70
2,70
1,90
1,13
1,78
2,25
1,20
1,22
0,78
0,80
0,50
0,57
1,02
1,14
1,55
1,25
1,33
2,00
2,75
1,00
0,92
0,14
0,12
0,37
0,15
0,16
0,44
0,41
1,10
0,79
0,76
0,80
4,19
2,00
0,58
0,86
1,80
2,00

1,21
0,85
0,84
0,85
0,65
0,65
2,70
2,70
1,92
1,12
1,77
2,22
1,20

• 1,22
0,78
0,80
0,50
0,56
1,01
1,11
1,55
1,26
1,33
2,00
2,75
1,00
0,92
0,14
0,12
0,37
0,15
0,16
0,45
0,41
1,10 .
0,79
0,76
0,80
4,19
2,01
0,58
0,86
1,80
2,00

1,21
0,85
0,85
0,85
0,65
0,65
2,70
2,70
1,92
1,14
1,75
2,20
1,20
1,22
0,78
0,80
0,50
0,56
1,02
1,10
1,55
1.30
1,33
2,00
2,76
1,00
0,92
0,14
0,12
0,37
0,15
0,15
0,45
0,40
1,10
0,79
0,76
0,80
4,19
2,03
0,58
0,86
1,80
2,00

355
1

26
72

122
100

1
15
21
«0
12
5

12
5

270
50
54
75
11
10

2
53

510
3

25
13

8
50

4
3

210
63
12
19
92

5
3 817

50
155

50

488
392

40

43
52

113
20
51.
18

100
100
320
362

9
313

15
6
4

275
15
50

125
212

14

Cotações da Bolsa do Rio
Titulei

IM CRUZEIROS
Abert. Fech. Méd.

Vir. Lucrai. Quant.
mid. em 77 li 000)
•nt. |tn=100

Acesita novas op
Acesita op
Acesita pp
Aços Anhanguera op
Açonorte pp ex/»
ASA pe
C. Banha op ex/d
Barbará op
Basa on
Bco. Brasil on
Bco. Brasil pp
Bco. Econômico on
Bco. Econômico pn
Belgo op
Banerj on
Banerj pp
Bancspn on
Bancspa pp
Bco. Nacional pn
BNB on
BNB pp
Bozano op
Bozano pp
Bradesco on
Bradesco pn
Brahma op c/d
Brahma pn ex/d
Brahma pp c/d
Brahma pe ex/d
Cauè (pro-rata- pp
Bangu Des. Part. pp
CBEE op
CBEI pp
Cesp pp
A. Clayton op ex/b
Cemig pp ex/ds
Souza Cruz op
Caf Brasília pp
CSN pp
D. Isabel ant. op

Docas op
Duratex op
Duratex pp

1,21
1.26
1,16
0,80
0,30
0,27

1,77

1,21
1,25
1,16
0,80
0,80
0,27

1,77

2,03 2,08
0,76 0,76
3,56 3,58
4,46 4,40
1,51 1,51
1,00 1,00
2,05 2,03
0,95 0,98
1,10 1,10
0,8i 0,81
0,86 0,86
0,93 0,93
1.97 1,97
2,40 2,40
0,62 0,62
0,72 0,71
1,70 1,70
1,61 1,65
1,23 1,23
1,15 1,15
1,38 1,40
1,35 1,33
2,40 2,40
0,60 0,60
0,65 0,64
0,55 0,55
0,47 0,48
2,30 2,30
0,58 0,55
2,75 2,82
1,18 1,20
0,58 0,58.
0,28 0,23

1,19
1,75
1,75

Abramo Èberle pp c/l 1,10
A. Eberle pp ex/t
Eletrobrás/B pp
Ericsson op
F. Bangu pp c/d
F. Bangu pp ex/d

Ferbasa pe
F. Brasileiro op
F. Brasileiro pp
Fertisul op
Fertisul pp
Cat. Lcopoldína pp
G. Fernandes oe ex/d
Gerdau pp ex/ds
Hercules pp
Light op
L. Americanas op
L. Brasileiras op

¦Mannesmann op
Mannesmann pp
Metal.Icx pp c/l
Metalflex pp ex/i
Mesbla/52 pp
Moinho Flum. op
Melalon op
Nova America op
Petrobrás on
Petrobrás' pn
Petrobrás pp
P. F. Luz op ex/i
Marcopolo mb

Pet. Ipiranga op
Pet. Ipiranga pp
Riograndense pp c/ds
Riograndense pp ex/ds
Samttri op
Sano pp c/dbs
Supesgasbras op
Sondotecnica pp
Springer pp
Telerj oe
Telerj on
Telerj pe
Telerj pn
Tibrás oe
Tibrás pe
T. Janer pp

Unibanco pp
Unipar oe
Unipar pe
Valo pp
Veplan ot

Veplan pa
W. Martins cp

1,21 -
1,25 -
1,16
0,80
0,80
0,27

1,77

2,07
0,76
3,59
4,41
1,51
1,00
2,05
0,96
1,10
0,81
0,86
0,93
1,97
2,40
0,62
0,72
1,70
1,65
1,23
1,15
1,40
1,33
2,40
0,60
0,64
0,55
0,47
2,30
0,56
2,75
1,19
0,58
0,28

1,15
0,65
1,09
0,78
0,70
1,70
5,80
4,08
1,82
2,55
0,70
2,05
1,08
2,50
0,73
3,05
2,45
2,15
1,83
0,88
0,87
1,70
2,30
0,33
0,82
1,77
2,27
2,36
0,77
2,25
1,50
1,90
1,18
1,07
1,80
1,90
0,80
1,27
0,50
0,12
0,13
0,42
0,42
3,40
1,92,
0,96

0,82
3,10
4,18
2,05
0,88

O.fll
2,45

1,63
3,10 195,31

184,13
133,33
86,02

100,00

Est. 205,61

6,67
Est.

1,47
Est.
Est.

•0,23

Est.
-0,97
-3,03
-0,90
- 1,22

Est.
Est.

-2,04

3,13
Est.

EstT
Est.

3,45
Est.

151,10
190,00
116,94
126,72

112,36
95,79

133,33
146,67
137,29
71,67

129,17
198,99
195,12
124,00
112,50
217,95
232,39
126,80

"TJ5,Ó0'"
125,47

206,45

-2,08 130,56

-3,45
•0,36

Est.

1,17
1,75
1,75
1,15
1,15
0,65
1,10
0,78
0,70

1,70
5,80
4,40
1,82
3,58
0,70
2,05
1,06
2,50
0,70
2,98
2,45
2,15
1,85
0,92
0,87
1,70
2,30
0,33
0,83
1,78
2,27
2,31
0,74
2,27
1,50
1,95
1,18
1,10
1,78
1,90
0,80
1,40
0,50
0,12
0,12
0,41
0,41
3,30
1,91
0,98

0,82
3,10
4,20
2,C6
0,90

0,90
2,51

1,17
1,75
1,75
1,13
1,15
0,65
1,10 -
0,78
0,70
1,70
5,80
4,32 -
1,82 ¦
2,56 ¦
0,70 ¦
2,05
1,07 ¦
2,50
071 ¦
3,00
2,45
2,15
1,82
0,89
0,87
1,70
2,30
0,33
0,85
1,76
2,27
2,33
0,76
2,26
1,50
1,95
1,18
1,09
1,77
1,90"
0,80
1,35
0,50.
0,12
0,13
0,41
0,41
3,33
1,91
0,98

0,82
3,10
4,20
2,03
0,90

0,89
2,50

-0,85
Est.

- 1,13
7,62

•1,79
1,30

Est.

-2,92
-2,15
-0,78
-2,78

¦4,46

127,27
143,23

118,37
175,00

136,05
116,67
133,59
262,79
267,44

282,05

586,21
141,81
159,41
219,28
243,81
118,64
140,41
90,68

1,39 161,36
0,33 104,90
Est. 252,58
0,94 166,67
1,62 178,43
1,14

0,59 204,82
• 1,29 156,46

106,45
3,66 170,00

•1,12 134,35
¦2,58 216,19
0,85 150,32

•1,30 149,02
0,44
Est.

2,63
2,61

-0,56
2,15

-2,44
3,05
Est.

Est.
-2,38
-2,38
-2,06

Est.
3,16

2,99
0,48

-0,49
Est.

1,63

272,73
234,94

86,13
157,97
64,60

162,39
170,21
210,94

131,58
100,00
108,33
151,85
151,85
406,10
196,91
148,49

141,38
264,96
283,78

89,43

125,35
160,26

100
908

1
3

50
11
23

155
2

737
3 055

3
5

911
11
3
2
2

62
88

1
13

124
2

230
3
3

285
8

132
39

365
10
15

200
187
310

13
6

248
298

2
2

142
80

5
25
10
30

100
275

24
18

181
6
1

235
1

225
650

54
793

21
135

9
8
2

30
652
511
152

8 471
4

300
8 •

4Õ4
100

14
301
311

20
542
120

8
112
178
273

3
153
102

49
1

16
424
101

2
59

Bolsa de Nova Iorque
abre semana em baixa

Nova Iorque — A Bolsa de Valores de Nova
Iorque sofreu ontem a pior baixa em dois anos
devido aos aumentos de taxas de juros, aos
relatórios de corporações acusando lucros de-
sapontadores e ao sinal confirmatório de que
está em andamento importante tendência a
baixas.

A média industrial Dow Jones, que perdeu
6,50 pontos sexta-feira, caiu 5,98 pontos, fe-
chando em 802,32, o nivel mais baixo desde o
de 794,55 de 2 de outubro de 1975. A Dow, que
perdeu 13,34 pontos na semana passada, está
com baixa acumulada de 202,33 pontos este
ano.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova Iorque — Foi a seguinte a Média Dow Jones na
Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

A-õei Abert. Max. Min. Fech.

30 Industriais
20 Transportes
15 Serviços Públicos
65 Ações

807,87
204,47
110,19
277,90

810,90
205,59
110,72
279,12

800,85
200,92
109,44
274,98

802,32
201,74
109,86
275,76

Foram os seguintes os preços finait na Bolsa de Valorei
de Nova Iorque, ontem, cm dólares:

Airco Inc
Alcan Alum
Allied Chem
Allis Chalmeri
Alcoa
Am Airlines
Am Cyanamid
Am Tel & Tel
Amf Inc
Anaconda
Asarco
Atl Richfield
Avco Corp

Bendix Corp
Ben Cp
Bethlehem Steel
Boeing
Boise Cascade
Bord Warner
Braniff
Brunswick
Bourroughs Corp

Campbell Soup
Caterpillar Trac
CBS
Celanese
Chase Manhat Bk
Chessie System
Chrysler Corp
Citicorp
Coca Cola
Colgate Palm
Columbia Pict
Com Satcllite
Cons Edison
Continental Oil
Control Data
Corning Glass
Cpc Intl
Crown Zellerbach

Dow Chemical
Dresser Ind
Dupont

Eastern Air
Eastman Kodak
El Paso Company
Esmark
Exxon

Fairchild
Firestone
Ford Motor

Gen Dynamics
Gen Eletric
Gen Foods
Gen Motors
GTE
Getty Oil
Goodrich
Goodyear
Gracew
Gl Atl 8, Pac
Gulf Oil
Gulf & Western

32 1/4
23
40 1/2
24
42 3/4

1/4
25 1/2
59
17
23 1/2
14 3/4
50 1/2
14

36 1/4
21 1/4
19 1/4
25 3/4
25 3/4
27

3/4
II 1/4
65 1/8

36 3/8
50 ,1/2
48 3/8
42 3/4
20 5/8
33 7/8
15 1/8
21 1/8
37 1/2
21 3/4
17 7/8
29 5/8
23 ¦ 1/2
20 5/8
20 3/8
55 1/2
49
33 1/4

26 1/4
39 1/4

IBM
Int Harvester

1/4
52 5/8
16 1/4
30
46 1/4

21 7/8
15 1/2
45 1/8

47 5/8
49 5/8
30 3/8
70
30 1/8
162
19
17 3/4
26 117

7/8
27 1/8
11 1/4

258 3/4
26 3/4

Int Paper
Int Tel & Tel

Kaiier
Kennecott Cop

Liggett a\ Myen
Litton Indust
Lockheed Airc
LTV Corp

Manufact Hanover
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co *

Nabisco
Nat Distilleri
NCR Corp
N l Indust
Northeast Arilinei

Occidental Pet
Olin Corp
Owens Illinois

Pacific Gas S, El
Pan Am World Air
Penn Central
Pepsico Inc
Pfizer Chás
Phillip Morris
Phillips Pet
Polaroid
Procter & Gamble

PXA
Reynolds Ind
Reynolds Met
Rockwell Intl
Roval Dutch Pet

Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shçll Oil
Sinqer Co
Snrthkeline Corp
5perry Rand
Std Oil Calif
Std Oil Indiana
Stown
Studew

Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twent Cent Fox

Union Cèrbide
Uniroyal
United Brands
US Industries
US Steel

West Union Corp
Westh Elect
Woolworth

39 1/4
30 1/2

Johnson & Johnson 70 7/8

AÇÚCAR-NOVA IORQUE- março 78
cents por- librtt-peso1L

8lJ,F]MiAlMi 
J'J l A ' 

"S'"' 
O*» »

O mercado de açúcar nova-iorquino reagiu far
voravelmente à notícia da venda de toda a
safra de 1977 da República Dominicana e teve
um dos maiores movimentos dos últimos dias

Mercado externo
Chicago e Neva Iorque - Cotações

futuras nas Bolsas de Mercadorias de
Chicago e Nova Iorque, ontem:

Mêi

29
22 5/8

28 3/4
II 3/4
14 1/4

1/2

31 1/2
51 3/8
59 1/4
52 1/4
46 3/4
22 1/2
39 3/8
16 7/8
19 1/2

23
17 1/8

23 1/8
5/8

32 7/8
25 1/4
24 3/4
60 5/8
28 5/8
25 3/4
81 3/4

25 3/8
60 1/2
30
29 7/8

40 3/4
13 5/8
28
30 3/4
18 7/8
42
29 7/8
38 3/4
47 3/8
53 1 /8
40 3/4

53 1/2
30 1/8
27 1/2
75 1/4
26 1/8

3/4
1/4
1/8
3/4

1/4
1/2

Fechamento Dia
Anterior

TRIGO (CHICAGO)
cinta por buihel (27,21 kg)

Dezembro 252 1/2 249 1/4
Março 262 3/4 259
Maio 267 3/4 265 1/2
Julho 271 1/4 269 3/4
Setembro 276 1/2 274

MILHO (CHICAGO)
Centi por buihel (25,46 kg)

Dezembro
Maio
Julho
Setembro
Dezembro

209 1/2 204
223 1/4 221

223
224

226
227
229 1/4 227

SOJA (CHICAGO)
cents por bushal (27,22 kg)

Mil

Novembro
Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro

530
536
545
553
561
562
556

512
519
528
536
542
544
539

3/4
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4

FARELO DE SOJA (CHICAGO)
dólares por tonelada

Dezembro
Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro

145,50 520 140,30
147,50 770
152,50 220
154,00 450
156,10
157,00
155,00

142,80
147,10
149,60
152,00
153,40
151,80

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO)
. cents por libra (454 gri)

Dezembro
Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro

18,05
18,12
18,48
18,60
18,75
18,80
18,75

17,54
17,68
11,93
18,15
18,30
18,37
18,40

CAFÉ (NY)
eantt por libre (454 gr»)

Dezembro
Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro

154,00
134,50
133,50
129,00
129,00
121,75

149,25
132,51
133,00
128,75
127,50
120,75

AÇÚCAR (NY)
cents por libra (454 gri)

Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro
Outubro
Janeiro

N9 11
7,90
8,55
8,93/94
9,27
9,54
9,69

8,00
8,56

8,94
9,27
9,55
9 69

Fechamento Dia
Anterior

ALGODÃO (NY)
eenti por libra (454 gramai)

Dezembro 52.32 52,32
Março 53,35 53,30
Maio 54,00 53,85
Julho 54,80 54,70
Outubro 55,03 55,00
Dezembro 55,10 55,02
Março 55,50 55,50

CACAU (NY)
centi por libra (454 gramai)

Dezembro 179,95
Março 157,25
Maio 146,90
Julho 140,20
Setembro 136,20
Dezembro 131,20
Müíço 131,45

173,95
152,75
143,25
137,00
133,00
128,10
124,20

COBRE (NY)
centi por libra (454 gramai)

Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro

56,40
56,50
56,90
57,30
58,30
59,30
60,30
61,20

56,80
56,90
57,30
57,70
58,70
59,70
60,70
61,60

Metais
Londres — Cotações doa metais "ém

Londres, onterm

COBRI

à vista
3 meses

ESTANHO (Standart)
à vista
3 meses

ESTANHO (High grada)
à vista

CHUMBO
â vista
3 meses

ZINCO
à vista
3 meses

OURO

a visla

686,50 - 687,00
699,00 - 699)50

70ÇO
6810

7000
68»

7010
6815

7010
. 6815

7085 - 7100
6960 - 6990

688,00 - 688,50
701,00 - 701,50

162,70

NOTA: Cobre, Estflnho, Chumbo e *ün-
co — em I bns por toneladai.
Pr-*ta - f.m pene» por onça
troy (31,103 gramas).

Ouro — em dólares por onça.
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SERVIÇO FINANCEIRO

Novo compulsório faz LTN
subir 80 pontos no leilão

As medidas restritivas
adotadas pelo Governo —
aumento do recolhimento
idos depósitos compulsórios
. do redesconto de liquidez
do Banco Central — força-
.am uma alta acentuada
¦nas taxas máximas d o
(leilão de Letras do Tesouro
Ivacional, realizado ontem,
tpelo Banco Central. As le-
itras com 91 e 182 dias de
tprazo elevaram-se em 80 e
65 pontos, respectivamente.
Os titulos serão emitidos
amanhã, num total de Cr$
_ bilhões, contra resgate de
CrS 4 bilhões.

. Com a elevação, os titulos
ipassaram a render 33,75%
.-33,16% ao ano, respectiva-
'mente, situando níveis bem
__ima das novas taxas pu-
mitivas do redesconto, que
Ipassaram a ser de 30 e 32%
'ao ano, na primeira e se-
igunda faixas. A alta, entre-
itanto, surpreendeu os ope-
.adores, que acreditavam
_a manutenção das taxas

de desconto pelo Banco
iCentral, com o objetivo de'evitar um pretexto para a
elevação das taxas de juros
do sistema financeiro. Os
papéis prlvad<3 de renda
prefixada j á registraram
<uma alta superior a 2% emisua rentabilidade.

Ontem, o recolhimento
dos impostos federais pelos
grupos 2 e 3 e a compen-
sação dos saques efetuados
durante o fim de semana
mão foram suficientes para
reduzir o nivel de reservas
do sistema bancário, man-
tendo a liquidez do sistema.
Os negócios com cheques
BB tiveram suas taxas asei-
•lando entre 1,40% e 0,50%
ao mês, taxa bem inferior
à do redesconto do BC. Seu
"volume de operações somou
a Cr$ 1 bilhão 387 milhões,
segundo a ANDIMA. Os fi-
mandamentos over night
giraram entre 1,50% e
•0,80% ao mês.

. Segundo o Departamento de Dívida Pública 'do Banco Contril (Dedip) foio seguinte o resultado do leilão de ontem:
Letras com 91' dias da prazo:0«T« Máx. Méd. Min.

Ontem 3i,i0 31,05 30,95
21/10 30,30 30,14 29,83

Letras com V82 de prazo:
Ontem 28,50 28,44 28,40

27,95 27,79 27,74

Cheque BI!
•{% íio nnò "OS

últimos sris diail'80

70
60 :

..' SO

40
'• 

30 !v

.10 H \____^_~n . •'.¦¦.-¦• ri
23 3a 4a 5a 6a ontem

Ovrr night
(tiiXHS utiuais-em LTN —

os ultimeis seis di.iil
80.

70

60
SO
'10 „

30

I) ¦- ". •-¦¦¦' ;-
I 1—I 1

?a 3a 4a 5a 6a ontem

Mercado de LTN
Apesar do custo do dinheiro náo re-

gistrar elevação em seu nível de taxas,
o mercado aberto voltou a apresentar
urp volume.bastante reduzido da nego-
cios, concentrando maior pressão ven-
dedora por parte das instituições. Pa-
ra os operadores essa tendência foi
etribuída a forte expectativa de ele-
Vicio nas taxas de desconto e ao
encarecímento no custo do dinheiro pa-ra o final do ano. Ontem, o maior in-
teresse de venda ficou concentrado nos
papéis de vencimento no mês de ja-neiro, cotado na faixa de 31,35% até
30,70%. E nos com vencimento em
feyereiro negociados em 30,60% até
30,15% ao mês. Os financiamentos
•ver-night situaram-se em 1,50% na
abertura, declinando para 0,80% no fe-
ehamento. A média das operações gí-rou em níveis de 1,20% ao mês. O vo-
lume de operações com Letras do Te-
souro Nacional somou a CrS 44 bilhões
1TS milhões, segundo dados da ANDI-
MA. Ao lado, as taxas médias anuais
oa desconto de todos os vencimentos:

Vencimento
26/10
02/V1
09/W
16/11

Compra
17,50
30,15
33,65
30,85

Venda
17,10
29,75
33,25
30,45

23/11
25/11
21/11
07/12
14/12
16/12
2VI2
28/12
04/01
11/01
13/01
18/01
25/01
01/02
08/02
15/02
17/02
22/02
01/03
08/03
15/03
17/03
22/03
29/03
05/04
12/04
14/04
19/04
19/05
23/06
21/07
16/08

31,40
31,40
31,50
21,55
31,70
31,65
21,60
21,70
21,75
31,55
31,35
31,20
31,10
31,00
30,65
30,75
30,65
30,56
33,40
30,25
30,10
29,90
29,70
29,50
29,30
29,10
28,90
26,60
28,30
28,10
27,95
27,60

31,00
31,00
31,10
31,15
31,20
31,25
21,20
31,30
31,35
31,15
30,95
30,80
30,70
30,60
30,45
30,35
30,25
30,15
33,00
29,85
29,70
29,50
29,30
29,10
28,50
28,70
28,50
28,20
27,90
27,70
27,55
27,20

Títulos públicos
O mercado secundário de titulos públicos e pri-vados de renda fixa continuou apresentando o mes-

mo panorama dos dias anteriores. A maior partedas instituições procurava apenas financiar suas
posições a curtíssimo prazo, sem que houvesse in-
teresse das instituições para operações efetivas de
compra e venda. Os negócios, que iniciaram em1,45% ao mês, declinaram para 0,85%, com a médiaem 1,15% ao mês. Quanto aos titulos, os preços dasObrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional com
cinco anos de prazo e juros anuais de 6% situaram-se em 96,65% e 97,40% de desconto sobre o valornominal do mês. O volume de operações comORTNs somou Cr* 4 bilhões 707 milhões, segundodados da ANDIMA.

Interbancário
:Â O mercado interbancário
de cambio para contratos
prontos apresentou-se ofe-
recido ontem, registrando
um volume bastante reduzi-
do de negócios. As taxas pa-ra telegramas e cheques sis-
tuaram-se entre Cr$ 15,201
e Cr$ 15,204. O bancário fu-•turo esteve procurado du-
rante todo o período, tam-
bém com movimento fraco
de negócios, realizados a
Cr$ 15,275 mais 1,90% até
2,47% ao mês para contra-
tos com prazos de 30 até 178
dias, respectivamente.

V-r Eurodólar
-''-A taxa interbancária de cambio da
Londres, no mercado do eurodnlur,
fechou, ontem, para o período de seis
meses em 7 1/2. Em dólares, francos

Jiuiços _ marcos foi o seguinte o
leu comportamento:

Delira

Bolsa

Estatal não pode resgatar LTN até dezembro
Brasília — Responsáveis

pelo estouro nas previsões
do crescimento dos meios
de pagamentos em setem-
bro, os saques de Letras do
Tesouro Nacional em poder
das empresas estatais "não
serão permitidos em no-
vembro e dezembro", anun-
ciou ontem o Ministro da
Fazenda, Sr Mário Henrl-
que Simonsen.

Acrescentou também que
o Governo não está disposto
a experimentar uma sur-
presa este fim de ano, in-
viabilizando as medidas de
contenção já adotadas com
o aumento do compulsório
e das taxas do redesconto
de liquidez. Ressaltou o Mi-
nistro que "a liquidez das
estatais está gelada até de-
zombro".

O Ministro anunciou que"os dados provisórios estão
indicando para este mês
uma inflação pouco acima
dos 2%". Acrescentou que"o Governo está confiante
em que teremos um final de
ano tranqüilo em relação à
elevação dos preços". Ne-
gou-se a comentar as taxas
de emprego na economia,
dizendo que "não há desem-
prego".

ACORDO

Como aval do recente pa-
cote de medidas antiexpan-
sionistas, "o Governo obte-
ve" — segundo o Ministro
da Fazenda — "a palavra
dos banqueiros de que não
elevarão as taxas de juros".
Anunciou que "realmente,
nas reuniões da semana
passada, em São Paulo e
depois no Rio, o Governo
celebrou o que se convencio-
nou chamar acordo de ca-
valheiros".

Explicou que "o aumento
do compulsório não teve na-
da a ver com os déficits de
caixa e que, ao contrário,
até o dia 19 de outubro o
Tesouro contabilizava um
superávit de Cr$ 2 bilhões
500 milhões". Classificou de"boas" as relações Governo/
banqueiros depois das medi-
das monetaristas mais re-
centes. A propósito do cré-
dito, disse:

— O que desejo frisar é
que não estamois contendo
o crédito. As medidas do
Governo foram tomadas
para evitar que tivéssemos
uma explosão nos meios de
pagamento no final do ano.

Reiterou sua argumen-
tação durante visita ao Re-
cife, no sentido de que "as
pressões inflacionárias
serão suaves em dezembro,

mês 9/16 5/8
meses 3/4 7/3

.3 meses 1/8 3/16•6 meses 7/16 1/2
eno 9/16 5/8

Francos Sulcos %
;l. mês 3/16 3/8

meses 5/16 1/2
meses 3/'6

6 . meses 5/16 1/2
•t eno

Marcos

2 -9/16 2 3/4

mês 3 U/16 3 1-/16
meses 3 3/4 3 7/8

•3 meses 3 15/16 4 1/16
meses 3 15/16 4 1/16
eno 4 l/t

Argentina
Austrália
Áustria
Bélgica
Inglaterra
Futuros 90 dias
Canadá
Dinamarca
Egito
Equador
França
Grécia
Holanda
Hong-Kong
Irã
Israel
Itália
Japão
México
Noruega
Peru
Filipinas
Portugal
Arábia Saudita
Espanha
Suécia
Suíça
Uruguai
Venezuela
Alemanha Oc.

em virtude do reduzido nú-
mero de reajustes de preços
a serem efetivados pelo
CIP, criticando o que vem
chamando de solução hip-
pie: "O Governo não vai
soltar as rédeas a curto
prazo, com ótimas soluções
para a folga da liquidez,
mas péssimos resultados
para o combate à inflação
em 78".

Fonte governamental co-
mentou ontem que "ao deci-
dir congelar a liquidez das
empresas estatais o Gover-
no estaria antecipando-se
às pressões sobre a caixa do
Tesouro, já previsíveis nes-
te final de ano."

A informação encontra
respaldo em comentário do
Ministro do Planejamento,
Sr João Paulo dos Reis Vel-
loso, à saída da reunião do
Conselho Monetário Nacio-
nal, quarta-feira passada,
segundo o qual a preocu-
pação prioritária na formu-
lação do Orçamento d a
União, para 1978, é a con-
tenção dos investimentos
nos niveis atuais". Disse
que o Governo pretende que
as empresas estatais gerem
recursos próprios.

Sem fazer especulações
em torno de números, "por-
que somente a partir de
agora começaremos a estu-
dar tecnicamente o proble-
ma", o Ministro da Fazen-
da, Sr Mário Henrique Si-
monsen, revelou, ontem, ai-
guns dos critérios básicos
que nortearão a elaboração
do próximo Orçamento Mo-
netário.

"A idéia" — disse — "é
usar de flexibilidade sobre
os diversos instrumentos de
acompanhamento das con-
tas", além de utilizar uma"arma monetária que foi
muito útil este ano": a re-
serva de contingência.

"Open market continua
sendo um instrumento útil,
e obviamente não vamos
abrir mão do seu poder de
enxugamento", comentou,
acrescentando que "não po-
demos esquecer, no entanto,
seus limites". Da . mesma
forma, continuou, o Gover-
no deverá manter meca-
nismos de captação de re-
cursos, como o compulsório
sobre as importações, com
importante peso para o ati-
vo das contas monetárias.

Simonsen preferiu não
adiantar qual a expectativa
das autoridades monetárias
sobre a taxa de expansão
a ser prevista para os meios
de pagamento em 19 7 8."Mas ela será qualquer coi-
sa semelhante a de 1977".

Londres — Apesar da li-
gelra recuperação da sema-
na passada, os preços das
ações da Bolsa de Valores
de Londres estiveram em
queda ontem. O indice in-
dustrial do Financial Times
caiu 7,7 pontos, fixando-se
em 517,1 pontos no fecha-
mento. As ações de primei-ra linha, como a Imperial
Chemical Unilever e British
Tobacco, perderam de qua-tro a oito pontos. E os fun-
dos de Estado registraram
elevação de 1/4 de pontonos de longo prazo.

Taxa de câmbio
O dólar foi negociado ontem a CrS15,175 para compra e Cr$ 15,275 paravenda. Nas operações com bancos suacotação foi de Cr$ 15.2C0 para repas-

se e Cr$ 15,260 para cobertura. As
taxas médias que so seguem tomam
por base as cotações de fechamesto
no mercado de Nova Iorque.

Em USS Em CrS
O,C„C00 0,0306
1,1260 17,1997
0,0621 0,9486
0,0284 0,4338
1,7747 27,1085
1,7829 27,2338
0,8988 13,7292
0,1645 2,5127
1,43 21,8433
0,0402 0,6141
0,2065 3,1543
0,0283 0,4323
0,4121 6,2948
0,2126 3,2475
0,01410 0,2154
0.C927 1,4160
O.C0ÍI36 0,0174
0X03971 0,C_1
0.C441 0,6736
0,1828 2,7-923
0,0118 0,1 P02
0,1360 2,0774
0,0247 0,3773
0,2841 4,3396
0,0-19 1,8'77
0,2091 3,1940
0,4433 6,8478
0,1915 2,3192
0,2328 3,5560
0,4423 6,7561

TRIBUNA DO
CORRETOR

DE SEGUROS
IMPORTÂNCIA DO CORRETOR

planto das inúmeras manifestações dos seguradores, por ocasiãod» Die Continental do Corretor de Seguros, enfatilando * impor-tancia desses profissionais, chamamos a atenção do «rande públicopara que sempre use os serviço» de um corretor habilitado par»que teu seguro »e|a bem feito.

í. .A F°nac:°r, tao |0go seus dirigentes tenham o encontro com oMinstro da Industria e do Comércio, Ângelo Calmon de Sá irádivulgar as reivindicações que tenham sido apresentadas. Continuamossolicitando sugestões, que podem ser enviadas para a Fenacor oupara os sindicatos.

• Começaram a chegar de todo o País manifestações de apoio àiniciativa dos corretores de seguros de uma retomada de posiçãoe para garantir a assessoria e administração dos seguros dos órgãosdo poder publico. O corretor Paulo Ribeiro, Diretor do Escritórioleçnico de Corretaaem e Administração de Sequros. reafirmou quenao sejustifica o impedimento imposto a uma parcela preponderantedo Sistema Nacional de Seguros, desde que através da Lei 4.594 edo Decreto-Lei 73 se definiu a importância e a necessidade da figurado corretor nos centratos de seguros. Considera o Diretor da EÍCAque os bens do Governo devem ter a mesma assistência, como qual-quer cliente segurado, sendo obviamente atendido com a experiên-Cl". conhecimento e atenção que os corretores trazem com a respon-sabihdade da profissão.
Explicou ainda que é favorável ao sistema de sorteio, porémcom a interveniencia do corretor especializado nos seguros de bensdo Governo, e que isto não onera nenhuma das partos, pois, atual-mente, a parcelr de corretagem que (az parte do prêmio pano pel"segurado, ou seja, no caso, polo próprio Governo, é destinada aoFundo de Estabilidade do Seguro Rural. Segundo acentua, "isso nãones parece o melhor critério para atender aos interesses do Governocomo segurado . 'Do mesmo modo" - assegurou - "a participa-çao dos corretores de seguros nos bens de pessoas físicas ou iurídi-cas se faz uma necessidade, pois o corretor é responsável peranteseus clientes |unto as empresas seguradas, seja qual for o segurado".

Outras Sugestões
De Sio Paulo — o corretor. José Antônio Aguinelo:

I) quando a, empresa do Governo indicar um corretor indepen-dente, esto poderá permanecer por mais de um período na adminis-tração daquele seguro;

21 não poderá participar de seguros dos bens do Governo oprofissional que nao estiver sindicalizado e em dia com suas con-tnbuiçoes com a Entidade;

3) não poderão parlicipar dos seguros do Governo corretorasconsideradas cativas ligadas a bancos ou a seguradoras.

De Minas Gerais - sugore o corretor Luís Carlos Fernandes que nosseguros do Governo a parcela do corretagem deve ser dividida en-tre a fundação-esccla, parte para os corretores sorteados e partepara as seguradoras, proporcionalmente divididas.

t Ficou decidido que o Rio será sede do I Congresso dos Correto-res de, Seguros, em data ainda a ser marcada. Desde ontem, aDiretoria do Sindicato está reunida pare a escolha do temário.

Ainda esta semana, os corretores poderão inscrever-se para ocurso que será ministrado pelo Professor Colbert Dentaria Boiteux.

O curso será intensivo (dez aulas) e serão abordados "Novos
Planos para o Corretor de Seguros". Os interessados deverão pro-curar a secretaria do Sindicato.

CORRETORES DE SEGUROS: SINDICATO FORTE E
tNSTRUMENTO EFICAZ PARA REIVINDICAÇÕES
DA CLASSE.

^gMCOMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Investimento público cria dúvida
Brasília — A falta de controle efi-

ciente de quanto as empresas estatais
estão gastando em relação aos tetos de
investimentos fixados para 1977 fo apro-
vado foi Cr$ 160 bilhões) impede uma
avaliação correta de qual será o cresci-
mento nominal dos investimentos públi-
cos em 1978. Segundo o Ministro do Pia-
nejamento, Reis Velloso, ele será de ape-
nas 35%, mas, se comparados os tetos
dos dois anos — o de 78 é de CrS 238
bilhões — o percentual encontrado se-
ria de 48,7%.

Explicação dada ontem pelo Minis-
tério do Planejamento diz que, a rigor,
não há como comparar os dois niveis de
investimentos porque no decorrer de 1977
o Governo foi obrigado a alterar alguns
tetos, como nos casos do INPS e da Ele-
trobrás, enquanto outros setores, como
a Caixa Econômica Federal, não chega-
ram a atingir os limites aprovados.

Versão oficial
O índice de 35% dado pelo Ministro

do Planejamento leva em conta a varia-
ção setor por setor, e parte do pressu-
posto de que o teto de Cr$ 160 bilhões
não mais serve como critério, porque as
bases dos diferentes setores foram alte-
radas. Em alguns casos, embora o Minis-
tério não divulgasse quais, os limites não
serão cumpridos por "falta de condições
técnicas" para investir. A exceção fica
por conta das empresas do grupo Sider-
brás, cujo limite de Cr$ 20 bilhões pode-
rá ser integralmente investido, embora
exista quem afirme que talvez ainda fi-
que sobrando uns Cr$ 2 bilhões. Em ra-
zão de todas estas nuanças, explica um
assessor do Ministro Reis Velloso, é re-
almente inadequado e incorreto com-
parar-se os dois tetos-limite para os in-
vestimentos das companhias estatais em
1977 e o seu crescimento em 1978.

Há ainda o fato de que dentro das
principais companhias não foi Incluído
o teto a ser desembolsado pelo BNDE.
Com a entrada daquela autarquia, o
montante deverá ser elevado em mais
alguns bilhões de cruzeiros, modificando
a base de cálculo para a fixação do per-centual de crescimento estimado para o
próximo ano, diz o Ministério do Pia-
nejamento.

Ao fixar os niveis de investimentos
das estatais para 78, o Governo preten-'deu conseguir três objetivos básicos: con-
ter o crescimento da inflação; permitirum pequeno superávit na conta do co-
mércio, e aliviar a pressão da dívida ex-
terna sobre o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB). A verdade é que o
chamado "crescimento moderado" dos in-
vestimentos, segundo a expressão sem-

. pre utilizada pelo Ministro Reis Velloso,
apresenta algumas contradições funda-
mentais quando se vê setores como o si-

derúrgico e o elétrico crescendo em in-
dices superiores a 100%, e, portanto, mui-
to acima da inflação estimada para o
ano que vem.

O Ministério do Planejamento ex-
plica essa aparente contradição: "O Go-
verno, quando fala em crescimento mo-
derado, está tentando esclarecer que o
nivel de prioridades será mais seletivo,
mas não restritivo. Isto é, todos sabem
que o Programa Siderúrgico Brasileiro
é fundamental para a obtenção de bons
resultados, a médio prazo, na balança co-
mercial. Então, o que fazer? Reduzir os
recursos para evitar a pressão inflacio-
nária ou liberar um montante compati-
vel com as necessidades do setor de for-
ma a evitar a "catástrofe" de voltarmos
a importar aço ao invés de ser garanti-
da a auto-suficlêncla."

Os responsáveis pela elaboração do
orçamento siderúrgico nos Ministérios da
Indústria e do Comércio e do Planeja-
mento têm visões diferentes a respeito
do problema. Na definição dos recursos
para o setor — Cr$ 41 bilhões 500 mi-
lhões — contra apenas Cr$ 20 bilhões
previstos para serem desembolsados até
o mês de dezembro de 77, o Ministério
do Planejamento entendeu que um au-
mento de 108% seria o suficiente, por-
que as grandes empresas siderúrgicas es-
tatais estão enfrentando problemas téc-
nicos e não vão ter punch para aplicar
toda a verba disponível no decorrer de
1978.

O setor siderúrgico é o único onde
existem dados concretos para se fazer
uma avaliação de qual será o crescimen-
to real, em termos de recursos de 1977
para 1978. As demais áreas, incluído to-
do o sistema Eletrobrás, não dispõem de
números confiáveis a respeito da exe-
cução orçamentária de 1977 em compa-
ração com os níveis fixados pelo Presi-
dente da República em novembro de 76.
Talvez esteja aqui a maior falha no sis-
tema de controle das empresas estatais,
porque, ao definir os investimentos glo-
bais no ano passado — com um corte
nas intenções de Cr$ 40 bilhões — o Go-
verno deixou por conta e risco de cada
autarquia o controle dos seus dispêndios.
Não existe um órgão central ou uma co-
missão técnica encarregada de fiscali-
zar os investimentos e saber se os tetos
fixados foram realmente obedecidos.

E' interessante notar que, no deta-
Ihstftiento dos investimentos das pririci-
pais empresas públicas do próximo ano,
o Ministério do Planejamento foi obri-
gado a trabalhar com números estima-
dos, porque não houve acompanhamen-
to dos desembolsos no decorrer do ano.
Ao fixar as bases de 78, o Ministério re-
cebeu, junto, uma estimativa, não divul-
gada ao público, sobre a execução dos
investimentos de todas as companhias
estatais no período janeiro/agosto.

Leia editorial "Explicação Devida"
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ASSOCIAÇÃO
DE PECÚLIOS

DOS EXECUTIVOS

Entre para a
ASPE e garanta

seu futuro
_ A ASPE reúne a poupança de homens de negócio,

executivos e profissionais liberais. Aplica as mensalidadesem títulos de rentabilidade garantida e complementaa aposentadoria de seus associados, além de pecúlios eauxílios por invalidez. O crescimento do patrimônioae seus associados comprova o acerto de sua política.
Conheça os planos da ASPE
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INDÚSTRIA TÊXTIL COMPANHIA H©__*Íllg
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - C.G.C.M.F. 82.639.139/0001-44
RUA HERMANN HERING. 1790 - BLUMENAU - SANTA CATARINA

AVISO AOS ACIONISTAS
Aumento de Capital - Subscrição de Sobras

Convidamos os senhores acionistas que na subscrição do aumento de Cr$182.406.694,00 para Cr$ 255.369.371,00, autorizado pela AGE. de 05-09-77,
solicitaram reserva de sobras de ações, a procederem a subscrição suplemen-tar, conforme segue:

1) RATEIO - Os acionistas optantes à participação no rateio, poderão subscre-
ver, suplementarmente, tantas ações quantas resultem da aplicação do per-centual abaixo indicado, em relação às ações subscritas no referido aumento.
Ações Ordinárias: 10,0932%
Ações preferenciais classe "A": 44,7682%
Ações preferenciais classe "B": 82,7927%

2) PRAZO - A subscrição das sobras terá início em 25 de outubro de 1977
encerrando-se em 09 de novembro de 1977, devendo ser feita no "local de
atendimento" em que foi efetuada a subscrição anterior.

3) INTEGRAUZAÇÂO - O pagamento das ações resultantes do rateio de so-
bras deverá ser efetuada pelo mesmo critério da subscrição anterior.

4) LOCAIS DE ATENDIMENTO E HORÁRIOS: O atendimento será efetuado de
segunda a sexta-feira, das 9,00 às 11,00 horas, nos seguintes locais:

RIO DE JANEIRO - Rua Francisco Eugênio, 194 - São Cristóvão
SÃO PAULO - Rua do Triunfo, 45
PORTO ALEGRE - Avenida Farrapos, 137
CURITIBA - Indústria Têxtil Companhia Hering - Filial - BR-116, Km 401 -

n? 30 - Defronte Viaduto Cajurú
BLUMENAU - Rua Hermann Hering, 1790.

Blumenau, 20 de outubro de 1977

INDÚSTRIA TÊXTIL COMPANHIA HERING

Juros devem
subir só em
novembro

São Paulo — O presidente,
em exercicio da Associação
de Bancos do Estado de São
Paulo, Sr Gastão Vidigal
Baptista Pereira, disse on-
tem que "no momento, não
hà motivos para que os
bancos comerciais elevem
suas taxas de juros, pois o
efeito do aumento do depó-
sito de recolhimento com-
pulsório só se fará sentir na
segunda quinzena de no-
vembro".

Num levantamento efe-
tuado junto aos principais
bancos comerciais do pais,
como o Itaú, Bradesco e
Mercantil de São Paulo, não
foi constatada elevação em
seu nivel de taxas. O Sr
Gastão Vidigal Baptista Pe-
reira explicou, entretanto,
que a situação dos bancos
de investimento é inversa.
Ele está presidindo a Asso-
ciação em virtude da via-
gem ao exterior do Sr Ro--
berto Bornhausen.

Na opinião do presidente
em exercicio da Associação
dos Bancos de SP, os ban-
cos de investimento vêm
ajustando suas taxas de ju-.
ros, elevando-as em conse-
quência do aumento da ren-
tabilidade dos certificados
de depósitos bancários, o
que começou a ocorrer na-
semana passada. Eele não
acredita que os bancos co-
merciais acompanhem esse'
movimento de alta agora,
pois o aumento do compul-
sório só será sentido na se-1
gunda quinzena de novem-
bro, "a não ser que haja
uma pressão no mercado";
disse. »

O presidente do Sindicato
dos Bancos de Sáo Paulo, Sr
Lázaro de Mello Brandão,
concordou com a s aTir-
mações do presidente da
Associação, destacando ser
o aumento das taxas, uma
conseqüência d a exeassez
de recursos. "Creio que ó
aperto na liquidez do mer-
cado dure até dezembro,"
pois os bancos comerciais
terão que recolher mais 5%
de seus depósitos até no-'
vembro. O problema é que,
com a escassez de recursos,
as taxas de juros podem
voltar realmente a elevar-
se" afirmou.
EMPRÉSTIMO EXTERNO

No Rio, o diretor do Ban_
co Aymoré de Investimento,
Sr Ary Waddington, disse
que o aumento das taxas
dos empréstimos dos bancos
de investimento tornou
mais atraente a obtenção
de financiamento externo,
através da Resolução 63. Ele
informou que as taxas não
chegaram a atingir niveis
acima de 50% como disse-
ram alguns banqueiros no
final da semana passada;
após reunião com o pre-
sidente do Banco Central,
Sr Paulo Lira.

Mesmo assim, as taxas
ainda estão bem superiores
ao custo do empréstimo ex-
terno. Segundo esclareceu o
diretor do Aymoré, os ban-
cos de investimento estão
oferecendo cerca de 44% ao
ano para a rentabilidade de
seus títulos e emprestando
a taxas em torno de 48% ao
ano, revelando uma alta de
2% durante a semana pas-
sada. As taxas de juros pa-
ra as operações de finan-
ciamentos através da 63 os-,
cilaram na média de 43%
ao ano.

Entretanto, o Sr A r y-
Waddington destacou que'essa situação é passageira.-
reafirmando a possibilidade!
do mercado voltar à norma—
lidade após absorver os
efeitos das medidas restri--
tivas adotadas pelo Gover-
no, elevando o compulsório
e o redesconto.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

íduardo Simõti Ferreira Cos-
?a, 74, no Prontocor. Carioca,
comerciante aposentado, mora-
va em Riachuelo. Viúvo de
Noòmia Alves da Costa, tinha
cinco filhos: Carlos, Eduardo,
Helena, Heloísa e Edna e vi-
rios netos.

Gilberto Viterino de Mene-
(ei, 77, em sua residência, em
Santa Teresa. Carioca, era Ma-

jor reformado. Casado com l\\-,
sa da Silva Meneses, tinha dois
filhos: Milton e Ivà < vários
netos.

Vicente Trota, em sua esi-
déncia, no Flamengo. Carioca,
lavrador, era viúvo de Ca.idida
dos Santos Trota.

Roberto Monteiro dos San-
to», 69, no Hospital da Ordem
da Penitencia. Carioca, comer-
cíário aposentado, morava na
Tijuca. Casado com Gilda Ma-
ria Barbosa dos Santos, tinha
um filho: Paulo Roberlo.

Francisco Beltrão Soares, 52,
no Prontocor. Carioca, era co-
merciante. Solteiro, morava em
Jacarepaguá.

Valdir Pereira Bustamante,
76, em sua residência em
Campo Grande. Carioca, era
desquitado.

Paulo César Jangada da Sil*
va, 48, no Hospital Sousa
Aguiar. Carioca, vendedor au-
tônomo, morava no Centro.
Solteiro, tinha uma filha: Ma-
ria de Fátima.

Jurema Vieira de Castro, 87,
em sua residência, na Vila
Cosmos. Carioca, era viúva de
Manoel Ferreira de Castro.

Guiomar Cavalcante do Lima-
64, no Hospital Silvestre. Ca-
rioca, morava em Copacabana.
Casada com o dentista Otávio
Cardoso de Lima, tinha duas
filhas: Glória e Cristina e vá-
nos netos.

Wilson Alvas da Crui, 37,
no Hospilal Pedro Ernesto.
Mineiro, solteiro, morava em
Vila Isabel.

Maria do Carmo Peixoto d*
Oliveira, 70, no Hospital dos
Servidores do Estado. Carioca,
morava em Benfica. Casada
com Altino Sampaio de Olivei-
ra, tinha dois filhos: Sílvio e
Severino e vários netos.

Jos* Maria Macedo da Silva,
57, na Casa de Saúde São Se-
bastião. Carioca, era comercia- •
rio. Solteiro, morava nas La*
ranjeiras.

Estados
Dora Schaefer, 68, no Hospi-

tal do Município de Panambi,
Rio Grande do Sul. Gaúcha de
Porto Alegre, era casada com o
empresário Frederico Gustavo
Schaefer, proprietário da Gráfi-
ca F. G. Schaefer, na Capital,
e tinha três filhos: Alfredo, Ru-
te e Mariana e oito netos.

Antônio da Morais Guerra, 86,
no Hospital do Instituto de Pre-
vidéncia dos Servidores Públi-
cos do Estado de Pernambuco.
Pernambucano, funcionário pú-
blico, era solteiro.

João Alves Pereira, 79, no
Hospita Ida Restauração, ho Re-
cife. Pernambucano, comerciário,
era viúvo.

Abel Julião dai Mercês, 81,
no Abrigo Cristo Redentor. Per-
nambucano, funcionário públi-
co, era viúvo.

Helena Crowici, 57, na San-
ta Casa de Misericórdia, em
Curitiba. Paranaense da Capi-
tal, era casada com José João
Orowicz • tinha quatro filhos:
Leonardo João, Lúcio Carlos,
Luisa do Rocio e Luzia Regina.

Osvaldo Gomes, 21, na San-
ta Casa de Misericórdia, em
Curitiba. Paranaense da Capital,
solteiro, era filho de Saldiônio
Gomes e de Rosina Gomes.

Anibal Nunei da Rosa, 64,
no Instituto Médico-Legal, em
Curitiba. Paranaense de Capoei-
ra Grande, era casado e tinha
seis filhos: Osvaldo, Nivaldo,
Doraci, Raquel, Aparecida e Ro-
seli.

Lauro Araújo Silva, 69, em
sua residência, em Belo Hori-
ronte. Mineiro de Pitangui, era
dono âa Casa Lotérica Campeão
da Avenida. Casado com Ruth
Beüsário, tinha três filhos: Má-
no Lucas, Gil Marcot a Maria
letfcla.

Márcio Ghene, 30, em aciden-
te automobilístico, em Curitiba.
Paulista da Capital, jornalista,
era chefe de reportagem do
(ornai O Estado do Paraná.

Sueli Velho, 61, no Instituto
Médico-Legal, em Curitiba. Gaú*
cha de Araranguá, era casada e
tinha seis filhos: Odilon, Iriete,
Doré, Teresinha, Joacir e lo-
landa.

Olinda de Jesus Saraiva, 83,
em São Paulo. Viúva de Alexan-
dre Saraiva, tinha uma filha:
Néscias de Jesus.

Itália Sentinelli Barreiros, 67,
em São Paulo. Casada com Vi-
cente Barreiros, tinha três fi-
lhas: Jahlr, Flora e Neide.

Sebastião Lopes Monteiro, 86,
em São Paulo. Viúvo de Ema
Tilline Lopes, tinha seis filhos:
Nelson, Gilda, Héüde, Zulmira,
Iracema e Dirce e netos e bis-
netos.

Olga Chioro, 70, em São Pau-
Io. Casada com Valdemar
Brandão Vinholes, tinha quatro
filhos: Ubírajara, Maria, Odete
e Inês e netos e bisnetos.

Teresa Benedita Camargo de
Nascimento, 70, em São Paulo.
Viúva de João do Nascimento.

Adelaide Chiatteni Martino,
68, em Sâo Paulo. Casada com
Ferdinando Marlino Filho, linha
seis filhos: Geni, Benedito, An-
tônio, João, Nelson • Alfredo.

Antônio Domingos Manollio,
52, em São Paulo. Casado com
Onélía Manollio, tinha quatro
filhos: Sérgio, Marli, Ângela •
Sueli e netos.

Edgard Bento da Silva, 63,
em São Paulo. Viúvo de Bene-
dita Maria da Silva, tinha seis
filhos: Edgard, Luís, José, Fáti-
ma. Vera Lúcia e Carmem.

Alzira Pimentel Albuquerque,
66, em São Paulo. Casada com
Ari Albuquerque, tinha uma fi-
lha: llza a dois netos.

Exterior
José Maria Cossio y Martinex

Fortun, 86, na Clínica Benito
Nemi, em Valadolid. Espanhol
de Valadolid, escritor, escreveu
mais de 50 obras, entre as
quais Los Toros, trilogia técni-
co-histórica sobre as touradas,
considerada a mais completa so-
bre o assunto. Após a morte do
toureiro Joselito, seu amigo, es-
creveu Os Touros na Poesia Cas-
telharia, que lhe deu o prêmio
da Real Academia Espanhola.
Começou seus estudos em Va-
ladolid, onde licenciou-se em
Direito. Posteriormente, se dou-
torou na Universidade de Ma-
dri e passou quatro anos em
Salamanca, estudando Letras.
Foi alcaide de Tudança, San-
tander, e diretor da Biblioteca
Menendez y Pelayo, além de
presidente do Ateneu de Madri.
Em 1948, foi eleito para a Real
Academia Espanhola, na vaga
de Eduardo Marquina e seu dis-
curso de posse foi sobre lope
de Vega y les Personajes de
sus Comédias. Durante muitos
anos foi presidente do Clube
de Futebol Racing, de Santan-

der. Entre suas obras, destacam-
se José Maria de Pereda, intro-
dução às obras completas, De
Tal Paio Tal Astilla, origem e
polêmica da novela de Pereda,
La Obra Literária de Pereda,
Poesia Espanhola, Romanceiro
Popular da Montanha, Fábulas
Mitológicas de Espanha, e 50
anos de literatura Espanhola:
1850-1900.

Georges Heuyer, 93, em sua
residência, em Paris. Francês de
Pacy-sur-Eure, médico, era con-
siderado um dos mais famosos
especialistas em Neuropsiquia-
tria Infantil. Um dos pioneiros
da Psiquiatria Infantil, foi ho-
menageado, em 1957, com a cá-
tedra honorária dessa especia-

.lidade, pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade dê Pa-
ris. Membro da Academia Na-
cional de Medicina e presidente
honorário da Liga Francesa pela
Higiene Mental, foi autor de vá-
rios trabalhos, entre os quais
Crianças Anormais e Delin-
quência Juvenil e Psicoses Cole-
tivas e Suicídios Coletivos.

AVISOS RELIGIOSOS
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003.00892.02.7
003.00918.06.9
003.00933.03.3
103.01708.04.7
103.02340.01.1
103.07986.01.4
103.03177.02.0
103.08630.01.9
103.09286.02.8
103.10980.02.7
103.13652.02.0
103.17556.01.8
103.18416.01.5
103.18556.05.4
103.21573.01.6
103.21689.01.4
107.00164.06.9
203.02735.01.6
203.07381 .01 .3
203.09573.02.2
203.11245.01 .6
203.14021.01.1
203. .4860.01.3
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303.20029.01.1
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503 .-1 99*11 .01 .8
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503.25653
503.28384
503.28454
503.30006
602.01870.01.4
703.00349.01.1
803.00450.05.2
903.30159.01.3

Polícia confirma os álibis Ex-detetive Juiz absolve acusado de
do manobreiro suspeito da depõe sobre vadiagem e abre inquérito
morte de Maurício de Paiva ''Ponto Zero" contra delegado da 14.a DP

ÇZJ ¦ . -

O manobreiro José Alves de Andrade, tido co-
mo principal suspeito da morte do empresário Mau-
rício de Paiva, foi praticamente inocentado, depois
que policiais da Delegacia de Homicídios que invés-
tigam o crime confirmaram todos os álibis por ele
apresentados.

A polícia, agora está com um problema dife-
rente: ao saber que seria liberado hoje, José Alves
de Andrade pediu para ficar "um pouco mais na
prisão", porque está com medo de ser morto. Essa
atitude fez com que os policiais acreditem que ele
sabe de alguma coisa.
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ÁLIBIS

Todos os pontos que con-
vergiam para o manobrei-
ro foram checados pela po-
licia e os álibis apresenta-
dos conferidos. O primeiro
foi com relação às chaves
do apartamento de Mauri-
cio de Paiva, que teriam fi-
cado em poder de José Al-
ves quando a residência foi
roubada. As chaves, segun-
do apurou a policia, fica-
vam em um quadro, ao qual
tinha acesso todos os por-
teiros e o sindico do prédio.
E mais: o autor do roubo
poderia ser outro emprega-
do do prédio, que abando-
nou o emprego depois que
foi dado o alarme. A policia
procura esse homem — fa-
xineiro — em Nilópolis.

Bebê morre
e pai acusa
hospital

Porto Alegre — Inconfor-
mado com a morte de seu
filho, nascido há 15 dias de
parto prematuro com ape-
nas 1 mil 200 gramas no
Hospital Nossa Senhora das
Graças, o pintor de paredes
Antônio Estilin Tavares não
aceitou a causa morüs
apontada no óbito médico
Unfecção sanguineai e
apresentou queixa contra o
hospital na Delegacia de
Policia de Canoas, onde
ocorreu o caso.

O médico Ênio Rosa con-
testou a acusação e disse
que após a confirmação do
laudo hospitalar por parte
do IML de Porto Alegre, vai
acionar judicialmente o pai
da criança. "Eles torcem os
fatos à vontade, dizem o
que querem, apesar de pro-
curarmos dar o melhor
atendimento. Não é a pri-
meira vez que acontece",
afirmou.

Quanto ao .pai do bebê,
alegou que o estado fisico
da criança não condizia
com o parecer médico, com
a ocorrência de manchas
pretas pelo corpo, bolhas e
hemorragia na cabeça e na
pele. "Eles diziam que tudo
estava bem, que não havia
problemas, até que chega-
mos lá e ficamos sabendo
que á" criança tinha morri-
do", declarou na policia. Em
sua defesa, retrucou o mé-
dico Ênio Rosa que as chan-
ces de sobrevivência do me-
nino foram mínimas desde
o inicio.

Sobre a garrafa de uís-
que que o manobreiro havia
oferecido a um morador do
prédio e que a policia des-
confiava que tivesse sido
roubada da casa do empre-
sário, havia sido dada a ele
por uma aeromoça da Va-
rig. Ela pediu ao manobrei-
ro para entrar numa fila da
Telerj para comprar um te-
lefone e, como paga, lhe deu
a garrafa. A pessoa que
comprou o uísque do mano-
breiro queria mais uma gar-
rafa, ele lhe disse que iria
tentar consegui-la e isso
aconteceu quando ocorreu o
crime. Interrogada pela po-
licia, a aeromoça confirmou
a versão apresentada pelo
manobreiro.

Itália tem
novo recorde

O ex-detetive Jorge Soei-
ro, preso em Laranjeiras,
depôs ontem no Departa-
me.nto-Geral de Investi-
gações Especiais, sobre a si-
tuação do detetive Jorge
Qulntacs David, chefe da
carceragem especial do
Ponto Zero, de onde saiu o
assaltante Hugo Teixeira
Júnior, o Ilugiiinho, no dia
8, para matar o delegado de
Policia Federal Anselmo
Jarbas Muniz Freire, no pá-
tio do Hotel Sheraton, onde
ele também morreu.

A policia está, ainda, in-
vestigando a compra de um
apartamento, recentemen-
te, por Jorge Soeiro, que te-
ria dado um sinal d e
Cr$ 250 mil. Ontem, circu-
lou no DGIE o boato de que
um ladrão de São Paulo, li-
gado a Huguinho, teria sido
preso, mas o delegado Élcio
Campeio, que chefia as in-
vestigações, não confirmou
e nem desmentiu.

No Departamento conti-
nuam presas Celma e San-
dra Mara, mãe e filha, acu-
sadas de serem intermedia-
rias no desvio de alimentos
do Departamento do Siste-
ma Penitenciário remetidos
à carceragem especial. Es-
ses alimentos nào eram
consumidos pelo presos,
mas vendidos aos da Dele-
gacia de Roubos e Furtos.
Interrogados, ambas denun-
ciaram várias irregularida-
des.

O Juiz José Lucas Moreira Alves de Brito, da25a. Vara Criminal, absolveu José Peixoto Machado,
português, 20 anos, por não considerar caracteriza-
do o crime de vadiagem que lhe foi imputado, "já
que provou que não é ocioso e é estudante". O Jtiiz
mandou instaurar inquérito contra o delegado Os-
mar Peçanha Nunes, da 14.a DP, por "crime de
falsidade ideológica".

Consta dos autos da prisão em flagrante que.José foi preso no dia 27 de setembro, por suspeita
de arrombamentos e furtos, e que não deu prova de
trabalho. Ele responde a outro inquérito, na 9.a Va-
ra Criminal, por furto à casa do Governador Faria
Lima. Várias testemunhas afirmaram que sua pri-são foi no dia 25, em sua casa, quando dormia.
DIVERGÊNCIAS

José Peixoto disse, quan-
do interrogado, que foi pre-
so em sua casa, na Rua Frei
Caneca 401, fundos, no dia
25 de setembro, domingo,
pela manhã. Isto contraria
os autos da prisão em fia-
grante, datados de 27. José
provou que trabalha como
florista, na Rua Haddock
Lobo, 61, loja 18, e é estu-
dante do Colégio São Se-
bastião, na Rua Arisüdes
Lobo, 55.

Foi anexada ao processo
a declaração de Joaquim
Barbosa Vieira, segundo o
qual José trabalhou no pe-
riodo de 1.° de julho a 24
de setembro como seu em-
pregado em feiras livres e

em seqüestro M ,sargento e
Milão, Itália — A indús- Cj

assassinadotria de seqüestro italiana
igualou hoje seu recorde de

1975 ao seqüestrar Giovanni
Belloli, de 25 anos, herdeiro
de um rico fabricante de

óleo lubrificante. Belloli é a
sexagèsima terceira pessoa
seqüestrada este ano n a
Itália, igualando, deste mo-
do, o recorde de 63 seques-
trados registrado em 1975.

Em 1976 o total de se-
questros caiu para 48, mas
um total de 221 italianos fo-
ram seqüestrados desde o
rapto do neto do bilionário
J. Paul Getty, em 1973. Des-
tes, 29 desapareceram ou
ainda se encontram em po-
der de seus seqüestradores.

Professora
põe seus
alunos nus

Cuiabá — Para descobrir
quem pegara CrS 40 de ei-
ma de uma mesa, a profes-
sora Vilma Woker Gories
obrigou a ficarem nus os 25
alunos e alunas da 2a. série
do 2o grau da Escola Fran-
cisco Ferreira Mendes, no
bairro Coxipo. Pais fizeram
a denúncia e a Secretaria
de Educação suspendeu a
professora, informando que
não soubera do aconteci-
mento, pois a diretora da
escola está licenciada.

na Barra
Foi identificado como

Eduardo Gomes de Sousa,
sargento do Exército, o ho-
mem morto na madrugada
de ontem na esquina da Es-
trada dos Bandeirantes
com a Rua Frei Tibúrcio, no
Recreio dos Bandeirantes.
Segundo a policia, ele ten-
tou livrar sua acompanhan-
te, Alda de Sousa, das mãos
de três assaltantes e foi
morto. Alda também foi fe-
rida e está internada no
Hospital Miguel Couto.

Alda que entrou em coma
no Miguel Couto, conseguiu,
antes disso, escrever num
papel o nome e endereço de
seu acompanhante Eduardo
(Rua Bulhões Maciel, 3091.
Neste endereço, a policia
falou com um cunhado de
Eduardo, cuja identificação
não foi revelada. Foi quem
Identificou o corpo do mili-
tar no IML.

Eduardo e Alda estavam
num Chevette de placa ig-
norada — nem seu cunhado
soube dizer os números —
quando foram atacados por
três bandidos — dois pretos
e um mulato. Os assaltan-
tes roubaram o carro e ten-
taram levar Alda como re-
fém. Eduardo reagiu e foi
morto. ,

EMILIANO Dl CAVALCANTI
(1.° ANO)

+ 

Beryl e Elizabeth convidam amigos
para a missa que farão realizar no dia
26, quarta-feira, às 12,00 hs., no Mos-

teiro de São Bento.

HILDEGARD SCHNELLRATH
(FALECIMENTO)

+ 

A família comunica o falecimento, e con-
vida parentes e amigos .para o sepulta-
mento, dia 25 às 10,30 horas, saindo o fé-
retro para o Cemitério São João Batista

— Real Grandeza. O culto religioso será às 9,30 ho-
ras, no Amparo Feminino de 1912, à Rua da Estre-
Ia n.° 27 — Rio Comprido.

ELZIRA PICANÇO C. ARAÚJO
(MISSA DE 7o DIA)

+ 

Sua família, sensibilizada, agradece as ma-
nifestações de pesar, pelo seu falecimento
e convida para a missa dia 26, quarta-feira,
às 10,00 horas, na Igreja Nossa Senhora

da Paz, Ipanema.

D. Maria Carolina da Rocha Rebelo
(21? ANIVERSÁRIO)

+ 

Francisco de P. Mayrink Lessa fará celebrar
missa por sua alma no próximo dia 27, às
11 h., da manhã, na Igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição e Boa Morte, sito na

Rua do Rosário, esq. de Av. Rio Branco.
(P

MANUEL BARCIELA CABADAS
(MISSA DE 30? DIA)

+ 

A família de MANUEL BARCIELA agradece
as manifestações de pesar recebidas e con-
vidam para a missa de 30° dia que manda
celebrar quarta-feira, dia 26 de outubro,

às 10,30 horas, na Igreja Santa Cruz dos Militares,
Avenida 1? de Março com Ouvidor.

Dr. Jorge de Azambuja Corrêa Pires
(MISSA DE 7? DIA)

+ 

Corina M. Corrêa Pires, filhos, genro, nora,
neta, cunhados, sobrinhos e demais paren-
les convidam para a missa de 7° dia que
mandam celebrar em intenção de sua alma,

no dia 26, quarta-feira, às 10 horas, na Igreja Na.
Sa. do Rosário, Rua Gen. Ribeiro da Costa, 164 —
Leme.

TERESINHA BUENO BRANDÃO
(1.° ANIVERSÁRIO)

+ 

Marcos Bueno Brandão, Mareia Bueno
Brandão Magalhães e Marise Bueno Bran-
dão, esposo e filhas de TERESINHA BUE-
NO BRANDÃO convidam os parentes e ami-

gos para a missa de 1.° aniversário que mandam
celebrar em sua intenção no dia 26 de outubro, 4a.
feira às 8,30 na Igreja Santa Margarida Maria na
Lagoa.

REGINA PADUA SOARES CEPPAS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de REGINA PADUA SOARES CEPPAS, agradece sen-
sibilizada todas as manifestações de pesar recebidas por oca-
sião de seu falecimento e convida para a missa de 7.° dia,

a ser celebrada dia 25 do corrente, às 18,30 hs., na Igreja da Divina
Providência, Rua Lopes Quintas, 274.

Esdras do Prado Seixas Filho
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião de seu
falecimento e convida para a Missa de

7.° dia a realizar-se em 27-10-77, às 8,30 ho-
ras, na Igreja de São José e Nossa Senhora
das Dores, à Rua Barão de Mesquilia .n.° 763.

Telefone

para
264-6807

e faça

uma

assinatura
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teve uma conduta irrepre-
ensível. Três vizinhos de
José afirmaram que a pri-
são foi no domingo, dia 25, ¦
quando ele dormia em sua
casa.

O Ministério Público pe-~'
diu a absolvição do réu, que
o Juiz concedeu, além dé '
mandar instaurar inquéri-
to contra o delegado 1 da
14a. DP por se tratar de
flagrante forjado: não po- '
de haver prisão por vadia-
gem no domingo. O delega'-
do confirmou ao Juiz que a
prisão em flagrante foi no
dia 27, contrariando todas
as testemunhas, e foi indi-
ciado por "crime de falsi-
dade ideológica", Artigo 299 .
do Código Processo Penal.

PM prende policiais que
tentaram invadir delegacia
para seqüestrar bandidos

O sargento, o cabo e os três soldados da Poií-
cia Militar que tentaram invadir a Delegacia de"
Homicídios para seqüestrar três bandidos que os
denunciavam como autores de crimes na Baixada-
Fluminense, foram presos por ordem do Comando-
Geral da PM e recolhidos ao quartel do Batalhão
de Polícia de Atividades Especiais, em Olaria. Eles
serão apresentados hoje, às 14h, ao delegado Hei-'
ber Murtinho. '"r

Durante toda a tarde de ontem, foram manti- ¦
dos contatos entre o Comandante da Polícia Mili-
tar, Coronel José Mário, Sotero de Meneses, e o di-
retor do Departamento de Polícia Civil, delegado
Mário César da Silva, para a apresentação dos mi-"
litares ontem mesmo.
OFÍCIO

Enquanto os entendimen-
tos entre a PM e a Secreta-
ria de Segurança se desen-
volviam, policiais da Dele-
gacia de Homicídios fica-
vam na expectativa, até
que, por volta das 17h, che-
gou o Tenente Maia, do
Batalhão de Polícia de Ati-
vidades Especiais, e entre-
gou ao delegado Murtinho,
um oficio do Tcnente-Coro-
nei Altair Noronha, coman-
dante da unidade militar,
informando que os soldados,
o cabo e o sargento só se-
riam apresentados hoje.

Quando o oficial se reti-
rou, o delegado Helber
Murtinho esclareceu que,
apesar dos esforços do co-
mandante da PM e do dire-
tor da Polícia Civil para
apresentar os militares on-
tem à tarde, a medida era
dispensável, porque ele não
tinha tempo para localizar
testemunhas para reconhe-
cimentos, já que elas resi-
dem em Magé, Duque de
Caxias e Nova Iguaçu. Hoje,
essas testemunhas estarão
na dependência policial e
farão o reconhecimento do
sargento, cabo e soldados,
quando eles terminarem
seus depoimentos.

Os militares presos são o
sargento Roberto, o cabo
Aureliano Ferreira Lisboa
(20.° BPM) e os soldados Jo-
sé Inácio Maia (1.° BPM),
Luís Carlos da Silva (19.°
BPM) e Soares (1.° BPM».

Tão logo o Tenente Maia

deixou a Delegacia de Ho-
micidios. ontem à tarde, na
viatura 52/005 do Batalhão
de Policia de Atividades
Especiais, chegaram à Ave-
nida Marechal Floriano, ao
prédio dos fundos da dele-
gacia, uma pick-up e um
Opala * de quatro portas,
ambos com placas frias 

*e

conduzindo agentes daque--
le batalhão, que permane-
ceram durante muito tem-
po ali.

EXIGÊNCIA -a-

Apesar do sigilo que cer--
ca o caso, apurou-se na De-
legacia de Homicídios que
a apresentação dos cinco-
militares foi em consequêri-
cia de uma exigência, sex-
ta-feira, ao comandante-
geral da Policia Militar, pè-
Io Promotor José Pires Ro-"'
drigues, de Nova Iguaçu;'
Ele disse ao Coronel Mário
Sotero que a apresen-
tação dos subordinados era
inevitável, pois, senão, ' ele
seria obrigado a soltar Piri-
tado, Carlinhos Blá-Blá-Bla
e Paulo Cigano.

Um oficial da PM disse,
que tão logo a imprensa
começou a noticiar o en-.
volvimento de militares na
matança da Baixada Flü-
minense, os acusados foram
Identificados e levados à
presença do Delegado Hei-
ber Murtinho, várias vezes.
Este sempre dizia que,'"ainda não há nada con-
tra eles".

DIEMUT KOSSATZ
Helmut, Mario, Joanna e Sula Kossatr, partici-

pam o seu falecimento ocorrido domingo dia 23 de,
outubro de 1977.

ESCRITOR REZENDE FILHO
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

ldete Rezende, filhos, genros e netos,,
agradecem as manifestações recebidas' e-
comunicam parentes e amigos para a
missa de 30.° dia, que será realizada dia'

26„ quarta-feira, às 16.30 horas na Igreja de São
José — Praça X.

ODETTE CARDOSO
DE SOUZA

+ 

A família agradece as manifestações,
de pesar recebidas e convida paren-
tes e amigos para a missa de 7.° dia

em sufrágio de sua alma a ser celebrada dia
26 de outubro (quarta-feira), às 9,30 horas,
na Igreja N.S. Conceição Boa Morte — Rua
Buenos Aires, 71.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Eduardo Slmõai Ftrrtirj Coi-
ta, 74, no Prontocor. Carioca,
comerciante aposentado, mora-
va em Rlachuelo. Viúvo de
Noèmia Alves da Cosia, tinha
cinco filhos: Carlos, Eduardo,
Helena, Heloísa e Edna e vá-
rios netos,

Gilberto Vitorino de Ment-
tei, 77, em sua residência, em
Santa Teresa. Carioca, era Ma-
jor reformado. Casado com Eli-
sa da Silva Meneses, tinha dois
filhos: Milton, e Ivã e vários
netos.

Vicente Trola, em sua '.si-

dência, no Flamengo. Carioca,
lavrador, era viúvo de Cândida
dos Santos Trota,

Roberto Monteiro dos San-
tos, 69, no Hospital da Ordem
da Penitencia. Carioca, comer,
ciário aposentado, morava na
Tijuca. Casado com Gilda Ma-
ria Barbosa dos Santos, tinha
um filho: Paulo Roberlo.

Francisco Beltrão Soares, 52,
no Prontocor, Carioca, era co-
merciante. Solteiro, morava em
Jacarepaguá.

Valdir Pereira Bustamante,
76, em sua residência »m
Campo Grande. Carioca, era
desquitado.

Paulo Cisar Jangada da Sil-
va, _, no Hospital Sousa
Aguiar. Carioca, vendedor au-
tônomo, morava no Centro.
Solteiro, tinha uma filha: Ma-
ria de Fátima.

Jurema Vieira dt Castro, 87,
cm sua residência, na Vila
Cosmos. Carioca, era viúva de
Manoel ferreira de Castro,

Guiomar Cavalcanta de lima-
64, no Hospital Silvestre. Ca-
rloca, morava em Copacabana.
Casada com o dentista Otávio
Cardoso de Lima, tinha duas
filhas: Glória e Cristina e vá-
rios netos.

Wilson Alves da Cru-, 37,
no Hospital Pedro Ernoslo.
Mineiro, solteiro, morava em
Vila Isabel.

Maria do Carmo Peixoto de
Oliveira, 70, no Hospital dos
Servidores do Estado. Carioca,
morava em Benfica. Casada
com Altino Sampaio de Olivei-
ra, tinha dois filhos: Silvio e
Severino e vários netos.

José Maria Macedo da Silva,
57^ na Casa de Saúde São Se-
bastião. Carioca, era comercia-
rio. Solteiro, morava nas La-
ranjeiras.

Estadps
Dora Schaefer, 68, no Hospl-

tal do Municipio de Panambi,
Rio Grande do Sul. Gaúcha de
Porto Alegre, era casada com o
empresário Frederico Gustavo
Schaefer, proprietário da Gráfi-
ca F. G. Schaefer, na Capital,
e tinha três filhos: Alfredo, Ru-
te e Mariana e oito netos.

Antônio de Morais Guerra, 86,
no Hospital do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públi-
cos do Estado de Pernambuco.
Pernambucano, funcionário pú-
blico, era solteiro.

João Alves Pereira, 79, no
Hospital da Restauração, no Re-
cife. Pernambucano, comerciário,
era viúvo.

Abel Julião das Mercês, 81,
no Abrigo Cristo Redentor. Per-
nambucano, funcionário públi-
co, era viúvo.

Helena Crowici, 57, na San-
ta Casa de Misericórdia, em
Curitiba. Paranaense da Capi-
tal, era casada com José João
Orowicz e tinha quatro filhos:
Leonardo João, Lúcio Carlos,
Luisa do Rocio e Luzia Regina.

Osvaldo Gomes, 21, na San-
ta Casa de Misericórdia, em
Curitiba. Paranaense da Capital,
solteiro, era filho de Saldiônio
Gomes e de Rosina Gomes.

Anibal Nunes da Rosa, 64,
no Instituto Médico-Legal, em
Curitiba. Paranaense de Capoci-
ra Grande, era casado e tinha
seis filhos: Osvaldo, Nivaldo,
Doraci, Raquel, Aparecida e Ro-
seli.

Lauro Araújo Silva, 69, em
sua residência, em Belo Hori-
-onte. Mineiro de Pitangui, era
dono da Casa Lotérica Campeão
da Avenida,. Casado com Ruth
Belisário, tinha três filhos: Má-
rio Lucas, Gil Marcos e Maria
lelicle.

Márcio Ghene, 3C, em aciden-
te automobilístico, em Curitiba,
Paulista da Capital, jornalista,
era chefe de reportagem do
(ornai O Estado do Paraná.

Sueli Valho, 61, no Instituto
Médico-Legal, em Curitiba. Gaú-
cha de Araranguá, era casada e
tinha seis filhos: Odilon, Iriete,
Doré, Teresinha, Joacir t lo-
landa.

Olinda de Jesus Saraiva, 83,
em São Paulo. Viúva de Alcxan-
dre Saraiva, tinha uma filha:
Néscias de Jesus.

Itália Sentinelli Barreiros, 67,
em São Paulo. Casada com Vi-
cente Barreiros, tinha três fi-
lhas: Jahlr, Flora e Neide.

Sebastião Lopes Monteiro, 86,
em São Paulo. V.úvo de Ema
Tilline Lopes, tinha, seis filhos:
Nelson, Gilda, Hélide, Zulmira,
Iracema e Dirce e netos e bis-
netos.

Olga Chioro, 70, em São Pau-
Io. Casada com Valdcmar
Brandão Vinholes, tinha quatro
filhos: Ubirajara, Maria, Odete
« lnês e netos e bisnetos.

Teresa Benedita Camargo do
Nascimento, 70, em São Paulo.
Viúva de João do Nascimento.

Adelaide Chiattoni Martino,
68, em São Paulo. Casada com
Ferdinando Martino Filho, tinha
seis filhos: Geni, Benedito, An-
tônio, João, Nelson e Alfredo.

Antônio Domingo» Manollio,
52, em São Paulo. Casado com
Onélia Manollio, tinha quatro
filhos: Sérgio, Marli, Ângela •
Sueli e netos.

Edgard Bento da Silva, 63,
em São Paulo. Viúvo de Bene-
dita Maria da Silva, tinha seis
filhos: Edgard, Luís, José, Fali-
ma. Vera Lúcia e Carmem.

Alzira Pimentel Albuquerque,
66, em São Paulo. Casada com
Ari Albuquerque, tinha uma fi-
lha: llza e dois netos.

Exterior
José Maria Cossio y Martinai

Fortun, 86, na Clinica Benito
Nemi, em Valadolid. Espanhol
de Valadolid, escritor, escreveu
mais de 50 obras, entre as
quais loi Toros, trilogia técni-
co-histórica sobre as touradas,
considerada a mais completa so-
bre o assunto. Após a morte do
toureiro Joselito, seu amigo, es-
creveu Os Touros na Poeiia Cas-
telhana, que lhe deu o prêmio
da Real Academia Espanhola.
Começou seus estudos em Va-
ladolid, onde licenciou-se em
Direito. Posteriormente, se dou-
torou na Universidade de Ma-
dri e passou quatro anos em
Salamanca, estudando Letras.
Foi alcaide do Tudança, San-
tander, e diretor da Biblioteca
Menendez y Pelayo, além de
presidente do Ateneu de Madri.
Em 1948, foi eleito para a Real
Academia Espanhola, na vaga
de Eduardo Marquina e seu dis-
curso de posse foi sobre lope
da Vaga y los Personajes de
sul Comédias. Durante muitos
anos foi presidente do Clube
de Futebol Racing, de Santan-

der. Entre suas obras, destacam-
se José Maria da Pareda, intro-
dução às obras completas, Da
Tal Paio Tal Astilla, origem •
polêmica da novela de Pereda,
La Obra Literária da Parada,
Poesia Espanhola, Romanceiro
Popular da Montanha, Fábulas
Mitológicas dt Espanha, e 50
anos de literatura Espanhola:
1850-1900,

Georges Heuytr, 93, em sua
residência, em Paris. Francês de
Pacy-sur-Eure, médico, era con-
siderado um dos mais famosos
especialistas em Neuropsiquia-
Iria Infantil. Um dos pioneiros
da Psiquiatria Infantil, foi ho-
menageado, em 1957, com a cá-
tedra honorária dessa especia-
lidado, pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Pa-
ris. Membro da Academia Na-
cional de Medicina e presidente
honorário da Liga Francesa pela
Higiene Mental, foi autor de vá-
rios trabalhos, entre os quais
Crianças Anormais • Delin-
quência Juvenil e Psicoses Cole-
tivas a Suicídios Coletivos.

AVISOS RELIGIOSOS

(_EMí_D
COMUNICA

003.00892.02.7
003.00918.06.9
003.00933.03.3
103.01708.04.7
103.02840.01.1
103.07986.01.4
103.08177.02.0
103.08630.01.9
103.09286.02.8
103.10980.02.7
103.13652.02.0
103.17556.01.8
103.18416.01.5
103.18556.05.4
103.21573.01.6
103.21689.01.4
107.00164.06.9
203.02785.01.6
203.07881 .01 .3
203.09573.02,2
203.11245.01 .6
203.14021 .01 .1
203.14860.01.3
203.14924.01.1
203.15607.02.8
204.01658.06.9
303.00794.01.3
303.01108.02.4
303.02440.01.4
303.03233.01.2
303.03811.01.6
303.09987.01.9
303.10237.02.3
303.10611 .01 .4
303.12885.01 .4
303.14498.01 .8
303.17028.01 .2
303.17329.02.0
303.19752.02.8
303.19948.01 .1
303.20029.01 .1
303.20060.02.4
503.00320.02.0
503.19705.01.2
503.19941 .01 .8
503.22624.01.5
503.25653.03.2
503.28384.04.0
503.28454.02.2
503.30006.01.0
602.01870.01.4
703.00349.01.1
803.00450.05.2
903.30159.01.3

Polícia confirma os álibis Ex-detetive
do manobreiro suspeito da depõe sobre
morte de Maurício de Paiva "Ponto Zero"

O manobreiro José Alves de Andrade, tido co-
mo principal suspeito da morte do empresário Mau-
rício de P_W_t','-fl- praticamente inocentado, depois
que policiais dá Delegacia de Homicídios que invés-
tigam o crime confirmaram todos os álibis por ele
apresentados.

A polícia, agora está com um problema dife-
rente: ao saber que seria liberado hoje, José Alves
de Andrade pediu para ficar "um pouco mais na
prisão", porque está com medo de ser morto. Essa
atitude fez com que os policiais acreditem que ele
sabe de. alguma coisa.

ÁLIBIS

Todos os pontos que con-
vergiam para o manobrei-
ro foram checados pela po-
licia e os álibis apresenta-
dos conferidos. O primeiro
foi com relação às chaves
do apartamento de Mauri-
cio de Paiva, que teriam fi-
cado em poder de José Al-
ves quando a residência foi
roubada. As chaves, segun-
do apurou a policia, fica-
vam em um quadro, ao qual
tinha acesso todos os por-
teiros e o sindico do prédio.
E mais: o autor do roubo
poderia ser outro emprega-
do do prédio, que abando-
nou o emprego depois que
foi dado o alarme. A polkia
procura esse homem — fa-
xineiro — em Nilópolis.

Sobre a garrafa de uis-
que que o manobreiro havia
oferecldq a um morador do
prédio e que a policia des-
confiava que tivesse sido
roubada da casa do empre-
sário, havia sido dada a ele
por uma aeromoça da Va-
rig. Ela pediu ao manobrei-
ro para entrar numa fila da
Telerj para comprar um te-
lefone e, como paga, lhe deu
a garrafa. A pessoa que
comprou o uísque do mano-
breiro queria mais uma gar-
rafa, ele lhe disse que iria
tentar consegui-la e isso
aconteceu quando ocorreu o
crime. Interrogada pela po-
licia, a aeromoça confirmou
a versão apresentada pelo
manobreiro.

Bebê morre Itália tem

da Saudade
Cemitério Parque.

Jazigos Familiares.
Desde Cr$ 629,00 Mensais

Resolva stu problema da
FINADOS antecipadamente

sem atropaloi dt última hora.

Informações a Vtndaa:
Rua São José, 90 -19." andar

Tel: 252-2164
l Cemitério Parque-Tel: 397-5045

e pai acusa
hospital

Porto Alegre — Inconfor-
mado com a morte de seu
filho, nascido há 15 dias de
parto prematuro com ape-
nas 1 mil 200 gramas no
Hospital Nossa Senhora das
Graças, o pintor de paredes
Antônio Estilin Tavares não
aceitou a causa mortis
apontada no óbito médico
linfecçáo sangüínea) e
apresentou queixa contra o
hospital na Delegacia de
Poiicia de Canoas, onde
ocorreu o caso.

O médico Ênio Rosa con-
testou a acusação e disse
que após a confirmação do
laudo hospitalar por parte
do IML de Porto Alegre, vai
acionar judicialmente o pai
da criança. "Eles torcem os
fatos à vontade, dizem o
que querem, apesar de pro-
curarmos dar o melhor
atendimento. Não é a pri-
meira vez que acontece",
afirmou.

Quanto ao pai do bebê,
alegou que o estado fisico
da criança nao condizia
com o parecer médico, com
a ocorrência de manchas
pretas pelo corpo, bolhas e
hemorragia na cabeça e na
pele. "Eles diziam que tudo
estava bem, que não havia
problemas, até que chega-
mos lá e ficamos sabendo
que a criança tinha morri-
do", declarou na policia. Em
sua defesa, retrucou o mé-
dico Ênio Rosa que as chan-
ces de sobrevivência do me-
nino foram mínimas desde
o inicio.

novo recorde
em seqüestro

Milão, Itália — A indús-
tria de seqüestro italiana
igualou hoje seu recorde de

1975 ao seqüestrar Giovanni
Belloli, de 25 anos, herdeiro
de um rico fabricante de

óleo lubrificante. Belloli é a
sexagêsima terceira pessoaseqüestrada este ano n a

Itália, igualando, deste mo-
do, o recorde de 63 seques-
trados registrado em 1975.

Em 1976 o total de se-
questros caiu para 48, mas
um total de 221 italianos fo-
ram seqüestrados desde o
rapto do neto do bilionário
J. Paul Getty, em 1973. Des-
tes, 29 desapareceram ou
ainda se encontram em po-der de seus seqüestradores.

Professora
põe seus
alunos nus

Cuiabá — Para descobrir
quem pegara Cr$ 40 de ci-
ma de uma mesa, a profes-sora Vilma Woker Gones
obrigou a ficarem nus os 25
alunos e alunas da 2a. série
do 2o grau da Escola Fran-
cisco Ferreira Mendes, no
bairro Coxipo. Pais fizeram
a denúncia e a Secretaria
de Educação suspendeu a
professora, informando que
não soubera do aconteci-
mento, pois a diretora da
escola está licenciada.

O ex-detetive Jorge Soei-
ro, preso em Laranjeiras,
depôs ontem no Departa-
ment o-Geral de Investi-
gações Especiais, sobre a si-
tuaçào do detetive Jorge
Quintaes David, chefe da
carceragem especial do
Ponto Zero, de onde saiu o
assaltante Hugo Tei.ceira
Júnior, o Huguinho, no dia
8, para matar o delegado de
Policia Federal Anselmo
Jarbas Muniz Freire, no pá-tio do Hotel Sheraton, onde
ele também morreu.

A policia está, ainda, in-
vestigando a compra de um
apartamento, recentemen-
te, por Jorge Soeiro, que te-
ria dado um sinal d e
Cr$ 250 mil. Ontem, circu-
lou no DGIE o boato de que
um ladrão de São Paulo, li-
gado a Huguinho, teria sido
preso, mas o delegado Élcio
Campeio, que chefia as in-
vestigações, não confirmou
e nem desmentiu.

Sargento é
assassinado
na Barra

Foi identificado como
Eduardo Gomes de Sousa,
sargento do Exército, o ho-
mem morto na madrugada
de ontem na esquina da Es-
trada dos Bandeirantes
com a Rua Frei Tibúrcio, no
Recreio dos Bandeirantes.
Segundo a policia, ele ten-
tou livrar sua acompanhan-
te, Alda de Sousa, das mãos
de três assaltantes e foi
morto. Alda também foi fe-
rida e está internada no
Hospital Miguel Couto.

Alda que entrou em coma
no Miguel Couto, conseguiu,
antes disso, escrever num
papel o nome e endereço de
seu acompanhante Eduardo
(Rua Bulhões Maciel, 309).
Neste endereço, a policia
falou com um cunhado de
Eduardo, cuja identificação
não foi revelada. Foi quem
identificou o corpo do mili-
tar no IML.

Juiz absolve acusado de
vadiagem e abre inquérito
contra delegado da 14.a DP

O Juiz José Lucas Moreira Alves de Brito, da. -
25a. Vara Criminal, absolveu José Peixoto Machado, ¦
português, 20 anos, por não considerar caracteriza-
do o crime de vadiagem que lhe foi imputado, "já
que provou que não é ocioso e é estudante". O Juiz
mandou instaurar inquérito contra o delegado Os-
mar Peçanha Nunes, da 14.a DP, por "crime de"
falsidade ideológica".

Consta dos autos da prisão em flagrante queJosé foi preso no dia 27 de setembro, por suspeita
de arrombamentos e furtos, e que não deu prova de
trabalho. Ele responde a outro inquérito, na 9.a Va-
ra Criminal, por furto à casa do Governador Faria,.
Lima. Várias testemunhas afirmaram que sua pri-'-,são foi no dia 25, em sua casa, quando dormia.
DIVERGÊNCIAS

José Peixoto disse, quan-
do interrogado, que foi pre-
so em sua casa, na Rua Frei
Caneca 401, fundos, no dia
25 de setembro, domingo,
pela manhã. Isto contraria
os autos da prisão em fia-
grante, datados de 27. José
provou que trabalha como
florista, na Rua Haddock
Lobo, 61, loja 18, e é estu-
dante do Colégio São Se-
bastião, na Rua Aristides
Lobo, 55.

Foi anexada ao processo
a declaração de Joaquim
Barbosa Vieira, segundo o
qual José trabalhou no pe-riodo de 1° de julho a 24
de setembro como seu em-
pregado em feiras livres e

Menina é
violentada
e morta

A menina Liria da Silva,
4 anos, foi encontrada on-
tem por soldados da Policia
Militar violentada e morta
a pancadas, dentro de um
valão coberto de mato, per-
to de sua casa, na Estrada
do Campinho (Campo
Grande), de onde desapare-
ceu sábado.

Liria saiu de casa para
brincar e sumiu. Seus pais,
Raimundo da Silva Nonato
e Gilmar da Silva, deram
queixa à policia e pediram
ajuda aos vizinhos para lo-
calizá-la. Soldados da cava-
laria da PM entraram na
busca ontem de manhã e
no fim da tarde acharam o
corpo.

EMILIANO Dl CAVALCANTI
(1.° ANO)

+ 

Beryl e Elizabeth convidam amigos
para a missa que farão realizar no dia
26, quarta-feira, às 12,00 hs., no Mos-

teiro de São Bento.

HILDEGARD SCHNELLRATH
(FALECIMENTO)

+ 

A família comunica o falecimento, e con-
vida parentes e amigos para o sepulta-
mento, dia 25 às 10,30 horas, saindo o fé-
retro para o Cemitério São João Batista

— Real Grandeza. O culto religioso será às 9,30 ho-
ras, no Amparo Feminino de 1912, à Rua da Estre-
Ia n.° 27 — Rio Comprido.

ELZIRA PICANÇO C. ARAÚJO
(MISSA DE 7° DIA)

+ 

Sua família, sensibilizada, agradece as ma-
nifestações de pesar, pelo seu falecimento
e convida para a missa dia 26, quarta-feira,
às 10,00 horas, na Igreja Nossa Senhora

da Paz, Ipanema.

D. Maria Carolina da Rocha Rebelo
(21? ANIVERSÁRIO)

+ 

Francisco de P. Mayrink Lessa fará celebrar
missa por sua alma no próximo dia 27, às
11 h., da manhã, na Igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição e Boa Morte, sito na

Rua do Rosário, esq. de Av. Rio Branco.
IP

MANUEL BARCIELA CABADAS
(MISSA DE 30? DIA)

+ 

A família de MANUEL BARCIELA agradece
as manifestações de pesar recebidas e con-
vidam para a missa de 30? dia que manda
celebrar quarta-feira, dia 26 de outubro,

às 10,30 horas, na Igreja Santa Cruz dos Militares,
Avenida 1? de Março com Ouvidor.

Dr. Jorge de Azambuja Corrêa Pires
(MISSA DE 7? DIA)

+ 

Corina M. Corrêa Pires, filhos, genro, nora,
neta, cunhados, sobrinhos e demais paren-
tes convidam para a missa de 7° dia que
mandam celebrar em intenção de sua alma,

no dia 26, quarta-feira, às 10 horas, na Igreja Na.
Sa. do Rosário, Rua Gen. Ribeiro da Costa, 164 -
Leme.

TERESINHA BUENO BRANDÃO
(1.° ANIVERSÁRIO)

+ 

Marcos Bueno Brandão, Mareia Bueno
Brandão Magalhães e Marise Bueno Bran-
dão, esposo e filhas de TERESINHA BUE-
NO BRANDÃO convidam os parentes e ami-

gos para a missa de 1." aniversário que mandam
celebrar em sua intenção no dia 26 de outubro, 4a.
feira às 8,30 na Igreja Santa Margarida Maria na
Lagoa.

teve uma conduta irrepre-
ensivel. Três vizinhos de
José afirmaram que a pri-
são foi no domingo, dia 25,
quando ele dormia em sua
casa.

O Ministério Público pe-
diu a absolvição do réu, que
o Juiz concedeu, além de
mandar instaurar inquéri-
to contra o delegado da
14a. DP por se tratar de
flagrante forjado: não po-
de haver prisão por v.,clia-
gem no domingo. O delega-
do confirmou ao Juiz que a
prisão em flagrante foi no
dia 27, contrariando todas
as testemunhas, e foi indi-
ciado por "crime de falsi-
dade ideológica", Artigo 299.
do Código Processo Penal.:

PM prende policiais que
tentaram invadir delegacia
para seqüestrar bandidos ::

O sargento, o cabo e os três soldados da Poli-
cia Militar que tentaram invadir a Delegacia de
Homicídios para seqüestrar três bandidos que os. _
denunciavam como autores de crimes na Baixada .
Fluminense, foram presos por ordem do Comando-
Geral da PM e recolhidos ao quartel do Batalhão
de Polícia de Atividades Especiais, em Olaria. Eles'
serão apresentados hoje, às l.h, ao delegado Hei-""
ber Murtinho.

Durante toda a tarde de ontem, foram manti-,,.,
dos contatos entre o Comandante da Polícia Mili-"*
tar, Coronel José Mário Sotero de Meneses, e o di-" •
retor do Departamento de Polícia Civil, delegado
Mário César da Silva, para a apresentação dos mV;"."
litares ontem mesmo.

OFÍCIO

Enquanto os entendimen-
tos entre a PM e a Secreta-
ria de Segurança se desen-
volviam, policiais da Dele-
gacia de Homicídios fica-
vam na expectativa, até
que, por volta das 17h, che-
gou o Tenente Maia, do
Batalhão de Policia de Ati-
vidades Especiais, e entre-
gou ao delegado Murtinho,
um oficio do Tenente-Coro-
nei Altair Noronha, coman-
dante da unidade militar,
informando que os soldados,
o cabo e o sargento só se-
riam apresentados hoje.

Quando o oficial se reti-
rou, o delegado Helber
Murtinho esclareceu que,apesar dos esforços do co-
mandante da PMe do dire-
tor da Policia Civil para

. apresentar os militares on-
tem à tarde, a medida era
dispensável, porque ele não
tinha tempo para localizar
testemunhas para reconhe-
cimentos, já que elas resi-
dem em Magé, Duque de
Caxias e Nova Iguaçu. Hoje,
essas testemunhas estarão
na dependência policial e
farão o reconhecimento do
sargento, cabo e soldados,
quando eles terminarem
seus depoimentos.

Os militares presos são o
sargento Roberto, o cabo
Aureliano Ferreira Lisboa
(20.° BPM) e os soldados Jo-

sé Inácio Maia (1.° BPM),
Luis Carlos da Silva (19°
BPM) e Soares (1° BPMi.

Tão logo o Tenente Maia

deixou a Delegacia de Ho-
micídios, ontem à tarde, ha
viatura 52/005 do Batalhão
de Policia de Atividades
Especiais, chegaram à Ave-
nida Marechal Floriano, áó
prédio dos fundos da dele-
gacia, uma pick-up e uni
Opala de quatro portas,
ambos com placas frias e
conduzindo agentes daque-
le batalhão, que pennane-
ceram durante muito tem-
po ali.

EXIGÊNCIA

Apesar do sigilo que cer-
ca o caso, apurou-se na De-
legacia de Homicídios quea apresentação dos cinco
militares foi em consequên-
cia de uma exigência, sex-
ta-feira, ao comandante-
geral da Policia Militar, pe- .Io Promotor José Pires Ro7
drigues, de Nova Iguaçu.
Ele disse ao Coronel Mário
Sotero que a apresen-
tação dos subordinados era
inevitável, pois, senão, ele
seria obrigado a soltar Piji-
tado, Carlinhos Blá-Blá-Blá.
e Paulo Cigano.

Um oficial da PM disse
que tão logo a imprensa
começou a noticiar o en—
volvimento de militares na
matança da Baixada Flu-
minense, os acusados foram
identificados e levados à
presença do Delegado Hei-
ber Murtinho, várias vezes.
Este sempre dizia que;"ainda não há nada con-
tra eles".

DIEMUT KOSSATZ
Helmut, Mario, Joanna e Sula Kossatz, partici-

pam o seu falecimento ocorrido domingo dia 23 de
outubro de 1977.

ESCRITOR REZENDE FILHO
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

ldete Rezende, filhos, genros e netos,
agradecem as manifestações recebidas e
comunicam parentes e amigos para a.
missa de 30.° dia, que será realizada dia

26„ quarta-feira, às 16.30 horas na Igreja de São
José — Praça X.

REGINA PADUA SOARES CEPPAS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de REGINA PADUA SOARES CEPPAS, agradece sen-
sibilizada todas as manifestações de pesar recebidas por oca-
sião de seu falecimento e convida para a missa de 7.° dia,

a ser celebrada dia 25 do corrente, às 18,30 hs., na Igreja da Divina
Providência, Rua Lopes Quintas, 274.

Esdras do Prado Seixas Filho
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião de seu
falecimento e convida para a Missa de

7.° dia a realizar-se em 27-10-77, às 8,30 ho-
ras, na Igreja de São José e Nossa Senhora
das Dores, à Rua Barão de Mesquita ,n.° 763.

Telefone

para
264-6807

e faça

uma
assinatura'

do

JORNAL
DO BRASIL

ODETTE CARDOSO
DE SOUZA

+ 

A família agradece as manifestações
de pesar recebidas e convida paren-
tes e amigos para a missa de 7.° dia

em sufrágio de sua alma a ser celebrada dia
26 de outubro (quarla-feira), às 9,30 horas,
na Igreja N.S. Conceição Boa Morte — Rua
Buenos Aires, 71.
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Draw Back impressiona
cúm trabalho de classe
na volta fechada

Draw Back, uma das can,-
dldatas ao Grande Prêmio
Marlano Procópio, treinou
na volta fechada — 2 mil
40 metros — marcando
2ml6s3/5 para o tempo
total, depois de sair muito
contida, marcando
Üm42s 1/5 para a m 11 h a
final, com lm Olis para o
quilômetro, 39s2/5 de reta,
com 12s3/5 para os últimos
200 metros, sob a direção de
Francisco Esteves, num
exercício poucas vezes visto.

Albernoz, potro que retor-
nou com fácil vitória há
pouco, se preparando para
os próximos compromissos,
marcou lm42s3/5 para a
milha, com 50s 2/5 para ou
últimos 200 metros, fi*al1-
zando em 12s4/5, sob a d!-
reção do bridão chileno Ga-
brlei Meneses, que não tirou
todas as reservas do tordí-'üioyíilho de Silver.

LORD UBALDO TREINA
NA MILHA E .MEIA

Lprd «baldo (J. M. Silva)
.2 mil 400 metros em

2mAis, volta fechada em
2m 19s, millha em lm 49s, úl-
timo quilômetro em lm09s,
reta de 41s, final de 13s 3/5
terminando firme, agradan-
do por ser a primeira vez
que treinou na distancia.

Quarter Wind (A. Abreu)
1 mil metros em lm05s,

terminando ainda com re-
servas.

Orln (F. Pereira Filho) e
Parsan (F. Esteves) — 1 mil
600 metros em lm46s, sem
vantagem para um ou ou-
tro.''

Querfort (J. Queirós) —
1 mil 400 metros em lm 32s,
sempre com disposição.

Queméia (J. R. Silva) e
Quariaba (C. AMestelly) —
1 mil 200 metros em lm 20s,
melhor para a segunda.

Ninscy (H. Cunha Filho)
e Zanutto (F. Pereira Fl-
lho) — 2 mil 400 metros em
2m45s2/5, última volta fe-
chada em 2m20s2/5, milha
de-lm48s, inal de 14s, am-
bos bem. \

Toranja (C. Amestelly) e
Rei Sadak (J. R. Silva) —
1 mil metros em lm06s, me-
lhor para o primeiro.

Homero (lad) — 1 mil 200
metros em lm20s, num rit-
mo igual.

Tribord (W. Gonçalves)
—" "1 mil 200 metros em
lm20s, sempre bem.

/agra (R. Freire) — 1 mil
metros em lm08S, com so-
bras.

Dalpiaz (F. Esteves) — 1
mil 300 metros em lm27s,
com disposição.

African Star (J. R. Silva)
1 mil metros em

lm06s3/5, com boa ação.
Blá Blá Brás (R .Macedo)

,1 mil 400 metros em
ln\38s, sem dar tudo.

Woodstock (G. Meneses)
—• 1 mil 200 metros em
lm20sl/5, terminando fácil.

Gplf de Ouro (F. Esteves)
l.mil metros em lm8s, de

tearreirão.
Zikilan (J. M. Silva) — 1

mil. 300 metros em lm28s,
sempre fácil.

Julie Blonde (R. R. Silva)
—, 1 mil 200 metros em
lm22s2/5, com reservas.

Edênico (E. Alves) — 1
mil 200 metros em lm21s,
sempre firme.

Bermudez (J. Machado)
•1 mil metros em lm8s,

senvapurar.
Czar Nicola! (lad) — 1

mil' 500 metros em lm40s,
sempre num ritmo igual.

Gay Bcrber (C. Valgas)
1 mil 300 metros em

lm27s2/5, com reservas.
Bagatá (J. Machado) —

1 mil metros em lm05, sem-
pre com sobras.

Altíssima (J. Queirós) —
l .mil 300 metros em
lrri25s2/5, terminando bem.

Terçado (J. Ricardo) —
1 4ill 600 metros em lm 45s,
correndo muito.

ta Sandry (G. Meneses)
—i 1 mil 300 metros em
lm 27s, firme.

For Wild (L. Carlos) _ l
mil 400 metros em lm32s,
coffendo bem.

Tigari (J. Pinto) — 1 mil
300 metros em lm 27s, se'u-
pri fácil.

Dogesa (C. Morgado Ne-
to» — 1 mil 300 metros
em lm 27s, com sobras.

Sinter (C. Amestelly) —
1 mil 400 metros em lm34s,
teitninando bem.

Xbuvermelho (F. S1J V a )
—! 1 mil 600 metros em
lm*-47s 2/5, num bom treiuo.

Uruati (F. Pereira FUY.)
—; 1 mil 200 metros em
lnfl9s 2/5, firme.

Bucho (G. Meneses) — 1
mil 200 metros em lm25á,
de fealope largo.

tambaqui (R. Macedo) —¦
1 mil 200 metros em lm 23s,
ação fraca.

óambrinus (F. Esteves) s
Leitão (J. R. Silva) — 1 mil
Í00, metros em lm 20s, am-
bos com firmeza.

Berpeá (J. Pinto) — 1 mil
305 metros em lm33s, mui-
to suave.

Quibdó (G. Menezes) —
1 lÃil 300 metros em lm 27s,
num bom treino.

Pato <¦• Ini Camilo ét Silva

Panteba (H. Cunha Fl.
lho) — 1 mil 300 metros em
lm 30s, sempre bem.

Tizzana (G. Meneses) —
1 mil 200 metros em lm 21s,
facilmente.

Iluminado (C. Valgas) -*
mil 300 metros em lm 26s,

com boa ação.
, Seiva (F. Pereira Filho —
. mil metros em 1 m 5s 3/5,
mostrando progressos.

Kaso (C. Morgado) e Em-
preinte (R. Silva) •— 1 mil
300 metros em lm23s, me-
lhor para o segundo.

Hélix (A. Ramos) — 1 mil
400 metros em lm33s2/5,
impressionando bem.

Majarico (J. Malta) — 1
mil 300 metros em lm27s,
sempre com disposição.

Tuyubela (J. Esteves) —
mil 40 metros em 2m22s,

milha final de lm49s, sem
ser apurada.

Bold Faced (G. Meneses)
—• 1 mil metros em lm9s,
terminando fácil.

Arágano (M. Silva) — 1
mil 600 metros em lm46s,
correndo bem.

Beti (J. Pinto) — 1 mil
metros em lm7s, sempre
bem.

Rua da Praia (F. Esteves)
1 mil metros em lm3s3/5,

correndo muito.
Big Skiddy (J. Esteves) —•

1 mil metros em lm7s, sem-
pre num ritmo igual.

Bella Bruna (S. Silva) —
1 mil 500 metros em lm42s,
com sobras.

Verdggon (C. Amestelly)
1 mil 500 metros em

lm37s2/5, saindo com exces-
slva velocidade para ter-
minar firme.

Pequeno Lord (F. Pereira
Filho) — 1 mil 200 metros

. em lml6s2/5, multo bem.
Vineland (F. Esteves) —

1 mil metros em lm6s3/5,
com boas sobras.'

Major Kid (A. Garcia) —
1 mu 200 metros em lm21s,
sempre fácil.

Juquinha (D. Neto) — l
anil 600 metros lem
lm46s2/5, correndo bem.

Stallinda (C. Amestelly) e
Inera (M. Peres) — 1 mil
metros em lm6s, melhor
para a segunda.

Harmônico (A. Souza) —
1 mil 200 metros em
lm22s2/5, de carreirão.

Hobbena (J. Esteves) —
1 mil 300 metros em lm27s,
sem mostrar nada.

Voejo (C. Amestelly) — 1
mil 400 metros em lm33s,
saindo com rapidez.

Funny Face (G. Menezes)
1 mil 300 metros em

lm26s2/5, com boa ação.
Campus (J. F. Fraga) —

1 mil metros em lm4s3/5,
apurado e rendendo.

VaUon (lad) — 1 mil 500
metros em lm39s, saindo
com velocidade para ter-
minar cansado.

Vice Reine (G. Meneses)
—- 2 mil 40 metros em
2ml6s, milha final de
lm45s, num bom exercício.

Tibetano (lad) — l mil
300 metros em lm26s2/5,
sempre com disposição.

Benzoi (j. Machado) e
Barol (A. Ramos) — 1 mil
400 metros em lm32s2/5,
com grande vantagem para

primeiro.
Van Bick (G. Meneses) —
mil 400 metros em lm34s,

com disposição.
Terracota (lad) — 1 mil

200 metros em lm20s, sem-
pre firme.

Handicap (A. Abreu) —
1 mil 200 metros em lm22s.
vindo de mais longe.

Tertúlia (A. Oliveira) —
mil 200 metros em lm23s,

de galope largo.
Swing (lad.) - 1 mil 400

metros em lm31sl/5, num
treino muito bom.

Brasas' Luck (F. Esteves)
1 mil metros em lm6s

3/5, com boa ação.
Lady Lage (R. Macedo)

1 mil metros em lm8s,
sem dar tudo.

Goblin (G. Meneses) — 1•mil 300 metros em
lm26s2/5, sempre bem.

Esteemery (J. Pinito) —
mil 40 metros em 2m23s,

milha final de lm50s, sem-
pre num ritmo só.

Valletri ÍA. Pinheiro) —
1 mil 400 metros em
lm30s 1/5, correndo muito.

Badico (E. Alves) — 1 mil
metros em lm4s3/5, agran-
dando como de hábito.

Tulip (G. Meneses) — 1
mil 600 metros em lm48s,
sem ser apurada.

Bangladesh (E. Macha-
do) — 1 mil 400 metros em
lm40s, muito suave.

Sagittaire (lad) — 1 mil
300 metros em lm27s, com
boa- disposição.

Volcanic (lad) — 1 mil 200
metros em lm22s, sem
exigir.

Ali Kall (G. F. Almeida)
1 mil metros em lm6s3/5,

terminando firme.
Ibaizabal (E. Ferreira) —

1 mil metros em lm7s2/5,
com disposição.

Ivry (F. Esteves) — 1 mil
metros em lm5s, finallzan-
do bem.

índia Taóca (R. Macedo)
1 mil 600 metros em

lm52s, de carreirão.
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Ambrise (Fort Napoléon em Jerusa), dos Haras São José e Expedictus, a atração desta noite

Ao bater do martelo, a
esperança de um craque

Hoje, a partir das 20h45m, ini-
cia-se mais um dos leilões de ani-
mais de dois anos promovido todos
os anos pela Associação de Criado-
res de Cavalos de Corrida do Rio
de Janeiro com a ajuda e chancela-
do Jóquei Clube Brasileiro. A'cada
bater de martelo do leiloeiro oficial
Sebastião Lemos, as eternas espe-
ranças de aquisição ãe um futuro
craque ou de um corredor clássico
renascerão nos corações e nas
mentes dos compradores, futuros ou
antigos, pequenos ou grandes pro-
prietários. Sem ter alcançado a
projeção e a sofisticação dos mais
célebres leilões internacionais, co-
mo os de Deauville, Newmarket, Ke-
enland, Saratoga ou Palermò, em
termos nacionais, ele possibilita a
saudável tarefa de renovação de
planteis de corredores de nosso
principal hipódromo e inaugura
mais uma etapa do difícil percur- .,,
so de nosso turfe em direção à sua,
ainda longínqua, fase de maturida-
de.

Toda a mise-en-scène que a
noite de hoje oferecerá a inúmeros
espectadores e vibrantes licitantes,
com o suspense de lances cada vez
mais altos, braços levantados, olha-
res atentos à constituição física dos
animais oferecidos, discussões e ex-
pressões de espanto, será repetida
por mais três noites. Sempre à mes-
ma hora, amanhã, sexta-feira e a
terça-feira da próxima semana, o
mesmo ritual acontecerá. Em que
dia será comprado um dos futuros
lideres desta geração nascida em
1976 em um campo de criação na-
cional? Ninguém sabe. Logo, o mis-
tério será a constante das quatro
noites. Um mistério que só encon-
trará sua resposta (caso encontre)
a partir do ano que vem, nas pistas
de grama- ou areia dos hipódromos
nacionais.

A possibilidade de
ter um Fort Napoléon

Peüa tradição e importância que
possuem dentro da realidade tur-
fística brasileira, os Haras São José
e Expedictus, da família Paula Ma-
chado, são a principal atração des-
ta primeira noite de emoção. E, es-
te ano, oferecendo dois produtos do
excelente Fort Napoléon, velho e
inesgotável reprodutor de animais
de categoria, um dos muitos Tour-
billon que vieram brilhar em haras
brasileiras: Ambrise, uma potran-
ca em Jerusa, por Maki (uma boa
indicação para nossos criadores), e
Anglo Irish, potro em On Agaln,
por Vasco ãe Gama, égua-mãe
clássica e uma das linhas baixas
mais bem-suceãidas daquele campo
de criação e da qual fazem parte,
entre outros nomes, Toreador,
Queen Fairy, Brigitte, Dominó e LI-
berté. Além do pai ãe Devon, have-
rá filhos de Canterbury, Luccarno,
Místico, Kublai Khan, Millenium,
Falkland, Svengali, Taino e Felicio.

' Dos demais produtos a serem
leiloados esta noite, por suas filia-
ções, podem ser lembrados Boa Pe-
dida, uma potranca por Egon em
Fortunella, por Cobalt, do Haras
Aminco, ãe fascinante linha baixa
que remonta à grande Venusta (lo-
go a mesma de Daião, Serxens, Ar-
turo A, Snooker, Sibila, Labrador e
outros) e Foggy Town, um potro
por Vizcachero (um filho de Lacy-
don com bons dotes ãe velocista
tendo sido segundo para Flying Boy
no quilômetro internacional cario-
ca) em Groa, por Wiláerer, avô
materno de Chubasco (Taça ãe
Prata, Dois Mil Guinèus, Prix Lu-
pin), sendo sua primeira avó, Xepa,
irmã do derby-winner e muito bom
reprodutor Egoísmo (pai de Grão
de Bico e Grão Ducado) e do clássi-

co Mani Foggy Town nasceu e foi
criado no Haras Pinheiros Altos.

A esperança com um
animal do Mondesir

A segunda noite é dominada
pelo lote ãe Fazenâas Monáesir S/A,
da família Peixoto ãe Castro. Nun-
ca esquecendo que, no ano passado,deste leilão saiu Spe?icer, o ganha-dor do Criterium de Potros de 1977,
vamos destacar três nomes, dois po-tros e uma potranca. Este é Terins-
ka, uma Zuido em Nacra, por Wald-
meister, sendo sua primeira avó a
irlandesa Sinless (Lambert Simnel
em Little Jess, por Umidwar), ga-nhadora, no Rio, do importante
clássico Prefeitura Municipal (Prix
Ganay) e mãe áos clássicos Xié, Ze-
fír e Barol. Os potros são Tessino,¦¦ara* Walámeister em Eólia II, por
Seduction, interessantíssima linha
baixa argentina e à qual pertencem
os clássicos Parlanchin, Suiti, EU-
te, Genelon, Scelto, Balder, Maia,
Esporazo, El Galifa e Envidiaãa, e
Telemo, um Locris (possivelmente,
o melhor garanhão em atividade
atualmente no Brasil) em Fórmu-
Ia, por Swallow Tail, sendo sua pri-meira avó irmã ãos clássicos Uru-
çu e Xaârez.

\ Ainda amanhã, merece desta-
que a. potranca Adalgisa, uma Sa-
binus em Alô Ternura, por King's
Favourite, linha baixa tipicamente
São José e Expedictus, sendo sua
segunda avó a clássica Hainan e
terceira, a também clássica Zagaia
(Adalgisa è uma criação do Haras
Serra dos órgãos, criador e proprie-tário de Daião, ganhador do Brasil,
grandíssimo clássico, e do 16 de Ju-
lho, importante clássico deste ano).
Haverá, igualmente, o pequeno lo-
te (quatro produtos) ão Haras San-
ta Maria do Lago, filhos de Fiapo,
Mimos e Jeu d'Or.

Uma escolha variada com
"pedigrees" interessantes

Sem a presença ãe um campo
ãe criação destaque, a terceira noi-
te, contudo, promete um lote bem
equilibrado e curioso. O Haras Bra-
sil, por exemplo, oferece 10 pro-
dutos, com destaque para Jativa,
uniU ¦WU.ÍlMf tin Erenioe, por Mo-
rumbi (avô materno do derby-
winner Castão e ãe Big Poker, ga-
nhador do Grande Prêmio São
Paulo de 1976). Sua primeira avó,
Simoa, é mãe da clássica Domage,
melhor égua de sua geração (mãe,
por sua vez, do clássico Bobage) e
irmã da igualmente clássica Re-
mington, mãe do craque e excelen-
te reprodutor Zenabre. Do Haras
Santa Rita da Serra, merece men-
ção um filho ãe Caldarello em Gi-
ambellina, por Robie, de nome Du
Guesclin. Eíte campo de criação
oferece ainda filhos de Arlequino II
e Millenium. Humui, um filho de
Codajaz em Atilada, por Timão
(avô materno do ãerby-mnner
Arnaldo), mesma linha baixa dos
clássicos Nero, Voltigeur e Volúvel,
é um dos dois produtos apresenta-
ãos pelo Haras Flamboyant.

Também sexta-feira, serão
ofereciãos animais nascidos e cria-
dos no Haras Rio dos Frades. Jara-
rnillo, «77i Kurrupako em Signori-
na, por Normanton, é uma das
ofertas. Não se deve esquecer que
Signorina é, nada mais nada me-
nos, filha da craque (não impor-
tando o sexo) Joiosa, ao lado de
Dulce, uma das maiores éguas já
nascidas e criadas no Brasil. Uma
linha baixa fascinante è a de Juan
de Garay, um Estentor em Paulitu,
por Sillage, que, em termos nacio-

nais, pode ser remontada à alemã
Thuis (uma Mangon), Importada
há alguns anos pelos irmãos Sea-
bra, do Haras Guanabara. O Haras
Jatobá, campo de criação onde
nasceram Rompible, ganhador da
Taça de Prata do ano passado, e o
clássico Resible, apresentará nove
produtos, filhos de Sobresalto e
Escoriai. Deste extraordinário era-
que brasileiro, serão oferecidas
duas potrancas: Sugar (em Su-
manta, por Faxelro, sua primeira
avó é irmã de Leigo, ganhador do
GP Brasil de 1964 e terceiro, paraSnow Crown e Quibor, 710 São Pau-
Io do mesmo ano) e Dilma (em Ti-
xama, por Leque, filha da clássica
Kaipira, logo irmã dos clássicos
Vcnabre e Ricaça). Finalmente, os
jovens Haras Santa Clara do Sul e
Fazenda e Haras Passatempo mos-
tram um produto cada. Do campo
de criação gaúcho, surge a potran-
ca Florentélla, uma Chio em Flossle,
por Empyreu, linha baixa que re-
monta a Pretty Polly (a primeira
avó de Florentélla é a clássica
Quimbélle, irmã ãe Long Beach,
mãe da clássica Hula Hoop, e filhada italiana Malfa, uma irmã do
excelente Macherio). Também uma
potranca é o que apresenta Fazen-
da e Haras Passatempo: First Star,
uma Walámeister em Hena, porProsper, filiação tipicamente Mon-
desir, sendo sua primeira avó, Zar-
ra, irmã de Chirua, melhor égua
de sua geração.

Na última noite,, a sensação
é fazenda e Haras Castelo

iVesíe ca?7ipo de criação, nas-
ceram, nos últimos anos, os clássi-
cos Don Quixote, Doe Holíday,
Draw Back (Oaks winner), Dis-
tance e Earp. Apenas quatro pro-dutos este Haras oferece aos com-
pradores. Dois podem ter registro
especial: o potro Freitas, um Mille-
nium em Hecuba, por Xaveco
(mesma linha baixa da qual fazem
parte os clássicos argentinos Pre-
nupciel, Hekatón e Parasimpático)
e Fogo ãe Palha, um Quiz em Tai-
Ia, por Saladino (mãe clássica, 11-
nha baixa admirável já que re-
monta à extraordinária Venusta,
logo Daião, Cencerro, Arturo A, Ju-
tuma, Sibila, Serxens, Paris,
Smasher, Doubtless e tantos outros
corredores de indiscutível valor
clássico).

Além ão Castelo, há os lotes do
Haras Fronteira (de bons resulta-
dos em pistas cariocas), Minas Ge-
rais, Verde e Preto (Farceuse, porArlequino II em Fortaleza, por Li-
goiiier, uma potrajica, é neta de
Vera Cruz, mãe ãa craque entro
éguas Elamiur, e Prodice, uma St.
Ives em Picié, por Pharas, mesma
linha materna ãe Onitié, Initié —
sua primeira avô — e Violou Ceies-
te) e Santa Ana do Rio Grande,
onde a sensação ê o potro Quality
Place, um Make Monéy em Tantl-
kl, por Taque, importado no ven-
tre, linha baixa que remonta a Ju-
ventas e da qual descendem Ma-
iiantial, Bambino, Môme, Intrépi-
do, Chaval, Bagãad e Gas Mask.
Finalmente, há a apresentação iso-
lada do Stud C. H. A., oferecendo
um potro nascido e criado no Ha-
ras Sideral, em Bagé: Deaã Shot,
um filho de Locris em Decenal,
por Swallow Tail, irmão próprio
dos clássicos Demi Tour e Defen-
der. Não deve ser esquecido, tam-
bém, que sua primeira avó, Rubri-
ca, é irmã da craque entre éguas
Platina e dos clássicos Ulemá e
Captor.

Potros terão páreo de 50 mil
O presidente do Jóquei

Clube Brasileiro, Fran-
cisco Eduardo de Paula
Machado, anunciou, on-
tem, os novos prêmios
para os páreos de potrosna temporada de 1978:
Cr$ 50 mil para os ad-
quiridos em leilão e, Cr$
40 mil para os produtos

reservados. Disse, tam-
bém, que haverá oito pá-reos de leilão mensal-
mente, sendo que quatro
para potros e outros tan-
tos para as potrancas,mas avisou que só terão
direito ao páreo de leilão
os produtos que forem
colocados com preço

base-de-defensa d a or-
dem de Cr$ 70 mil paraas fêmeas e Cr$ 80 mil
para os machos. Todo
animal que estiver
acima desta quantia —
e não for vendido — não
poderá correr. Finalmen-
te, anunciou, ainda, que,
para o comprador, as

bases de financiamento
serão as mais brandas
possíveis, arcando o
Jóquei Clube com uma
parte do ônus, em cará-
ter de incentivo, pois é
do interesse do Clube
favorecer os criadores
nacionais.
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•OM
Tempo bom, possível insre-

bilidade passageira ao anoile-
ztr na Zona Rural. Tempera-
tura estável. Méx.: 35.3 (B,;n.
gu). Min.: 18.2 (A. da Bos
Vista.)

TEMPERATURA
E O TEMPO

NOS ESTADOS
Amaxonii""• Pará — Tempo

nublado, com pancadas espar-
sas ao Norte, bom com insta-
bilidade local nas demais re*
giões. Temperatura estável.
Máx.: 30.2. Min.: 22.4.

Pernambuco — Tempo nu-
blado, com pancadas ocasio-
nais no interior c bom a oca-
nionalmente nublado no li to-
ral. Temperatura estável.
Máx.: Í7.9. Min.: 22.5.

Bahia — Tempo nublado,
com chuvas esparsas «o Nor-
ta « litoral, bom com nebulo*
sidôde nas demais regiões.
Temperatura estável. Máx.
28.6. Min.: 22.0.

Mato Grosso — Tempo nu-
blado com chuvas e possíveis
trovoadas na regiSo Sul, bom
a ocasionalmente» nublado nas
demais regiões. Temperatura
em elevação. Máx.i 30.3.
Min.: 23.4.

Brasília — Tempo bom com
nebulosidade variável e pos-
sível instabilidade a tarde.
Temperatura estável* Máx.i
24.3. Min.: 1'5.4.

Minas Gerais — Tempo bom
com nebulosidade, sujeito a
Instabilidade a tarde na re-
çjlão do Triângulo. Tempera-
tura estável. Máx.: 29.Ó.
Min.: '17.0.

Si» Paul» — Tempo bom
com nebulosidade, possível
Instabilidade à tarde nas re-
giões Oeste, Planalto, e Vale
do Paraíba. Temperatura es-
tável. Máx.: 31.7. Min.: 1(7.1.

Paraná • Sinta Catarina —
Tempo bom com nebulosidade,
passando a nublado no decor-
rer do período, sujeito a pan-
cadas e trovoadas. Temperatu-
ra estável. Máx.: 30.0. Min.:
16.6.

R. G. Sul — Tempo nubla-
do, Instabllizando-ie, com
chuvas e trovoadas esparsas
no Oeste e Sul. Temperatura
estável, declinando no decor-
rer do período. Máx.: 32.5.
Min.: 16.5.
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A LUA
CHEIAO

Atá 3 da novembro.

A CHUVA
Chuva (em mm), recolhida

no posto do Aterro do Fia-
mengo, do Departamento Ní«-
cional de Meteorologia, Cida*'de do Rio de Janeiro:
Nas últimas 24 horas 0.0
Acumulada esta mês 38.9
Normal mensal 74.0
Acumulada este ano 763.2
Normal anual 1 075.8

OS VENTOS

#
€st« a Nordastfc, fracos

moderados.

O MAR
MARÉS

Rio—Niterói — Preamar: lh
34m/l,2m e IGh42m/l,2m.
Baixa-mar: 7h52m/0,2m •
20hC7m/0,2m. Cabs Frio -
Preamar: lhV5m/1.2m e ,3h
28m/l'/l«n, Baixa-mar: 7h37m/
0,2m e 19h55m/0,2m. Angra
dos Roii — Preamar: lh4!m/
l,2m o !2hUm/l,lm. Baixa-
mar: 7h53m/0,lm a 20h24m/
0,2m.

TEMPERATURAS

Dentro da baía
Fora da barra

19,0
19,0

TEMPO NO MUNDO
Temperaturas máximas do ontem e previsão do tempo

para hoie nas cidades seguintes: Aniáterdã, ló, céu limpo —
Atenas, 24, céu limpo — Beirute, 26, céu limpo — Berlim, 16,
céu limpo — Bogotá, 19, nublado — Bruxelas, 17, céu lim-
.po — Buenos Aires, 24, chuvoso — Cairo, 28, nublado —
Caracas, 30, nublado — Chicago, II, chuvoso — Frankfurt, 20,
chuvoso — Genebra, 14, brumoso — Jerusalém, 22, céu lim-
po — Johannosburg, 21, céu limpo — Lima, 20, nublado —
Lisboa, 20, céu limpo — Londres, !7, céu limpo — Los An-
geles, 27, céu limpo — Madri, 21, céu limpo — México, 25,
nubiado — Miamí, 26, nublado — Montreal, 9, céu limpo —
Mqscou, 6, nublado — Nova Iorque, 1'3, céu limpo — Parti,
'8, nublado — Koma, 21, céu limpo — San Francisco, 20, céu
limpo — San ,'uan, 31, céu limpo — Tel Aviv, 29, céu limpo
— Tóquio, 24, céu limpo — Toronto, 3, céu limpo — Vin*
couvar, 17, nublado — Viena, Ifl, nublado.

Rucay vence prova de
potros de três anos
com muita facilidade

Rucay, por Ucayal em Rural, do
Stud Rio-Sul, treinado per Rubens Ri-
beiro venceu o páreo destinado aos
potros de três anos, marcando o tem-
po de lm02s 2/5 para os 1 mil metros
sm pista de areia leve. A segundf:
colocação ficou com Match Point. mon-
taria de J. M. Silva. Oj demais resul-
fòdos foram os seguintes;

1? Párao
19 Wast Lady, J. M. Silva
29 Dindi, G. Menesse

Vencedor (3) 0.46 - Duola: (34)
0,34 - Placês: (3) 0,18 e (5) 0,12 -
Tempo: 1m08s 1/5 — Treinador: A.
Nahid — Proprietário: Hara* Wsst
Point.
3? P.irao
19 Folena, J. Ricardo
29 Quenomá, F. Esteves

Vencedor: (2) 0,67 - Duola: (12)
0,77 - Placês: (2) 0,29 e (1) 0,16 -
Tempo: 2rnl3s 3/5 — Treinador: An-
tonío Ricardo — Proprietário: Stud
Chica da Silva.
3? Pá.ras
19 Rucay, J. Ricardo
29 Match Point, J. M. Silva

Vencedor: (4) 0,85 - Duola: (22)
0,51 - Placès: (4! 0,21 s (3) 0,12 -
Tempo: lm02s 1/5 - Treinador: Ru-
bens Ribeiro — Proorietário: Stud Ric
Sul.
4i Paras
19 lonicus, E. Ferreir-i
2.9 Kadinal, G. Alves

Vencedor: (1) 0,25 - Dupla: (14)
0,42 - Placês: (1) 0.15 e (7) 0,34 -
Tempo: lrn02s — Tre,nador: Wilson

Pereira Lavor — Proprietário: Ha rit
Santa Maria de Araras.
59 Páreo
19 Zonito, W. Gonçalvtít
29 Elisa. F. Silva

Vencedor: (7) 0,27 - DltpL* í*)
0.49 - Placês: (71 0,19 e (9) 0,V -
Tempo: lm30s 1/5 — Treinador: fV P,
Gomes . — Proprietário: Síud Shápgrl-LÉ
— Dupla exata combinação (07-09) CrS.
31,70.
6? Pirão
19 Tungstênio, J. M. Silva
29 Cabiras, A. Abreu

Vencedor: (8) 0,69 - DIpUu fSB)
1,34 - Placês: (3) 0,38 e (6) 0J8 -
Tempo: lm09s — Treinador: H. Tobri»,
7? Páreo
19 Raiser. J. M. Silv-
29 Puri. J. Ricardo

Vencedor: (1) 0,15 - Duerle.: (13)
0,15 - Dupla: (14) 0,16 - Placê»: (1)
0,11 (6) 0,12 e (9) 0,14 - tempo: lm
24s - Treinador: S. R. Cruz - Neste
páreo ficaram empatados ra segunda
colocação, Puri o Pingo Azul.
89 Páreo
19 Ortisei, J. M. Silva
29 Seu Faleiro, J. Ricardo

Vencedor: (6) 0,21 - Dupla: (23)
0,22 - Placês: (6) 0,17 * (3) 0.16 -
Tempo: lm4-ls — Treinador: P. R. Pei-
sanha.
99 Páreo
19 Malhur, f. Esteves
29 Jusante, A. Souzò

Vencedor: (2) 1,59 -
O.UO - Placês: (2! 0 91
!«mpo: lm2s — Treinador: O. M. Fer-
nandes — Dupla ex^ta combinacio
(02-13'j CrS 406,80'- Movir.iento atirai
de apostas: CrS 6 milhões 2C0 mil.

Duplsi (14)
(13) 1.75 -
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Flamengo vai mesmo à
rua Bariri para decidir
basquete com o Vasco

Depois de uma tentativa
.frustrada de falar com o
presidente Agatirno Gomes
para transferir a partida fi-
nal da Taça Ivan Raposo
,(fase inicial do Campeonato
.Carioca de Basquete) para
o Maracanãzlnho, o vice-
presidente de esportes ter-¦resti.8 do Flamengo, Karie-
Ia, resolveu aceitar o giná-
sio do Olaria para o jogo de
hoje contra o Vasco e disse
ser um desafio para a torci-
da rubro-negra que, mesmo"assim, irá à Rua Bariri
prestigiar a equipe.

Após a vitória sobre o
Municipal, Kanela afirmou
que o Flamengo não irá ao•ginásio do Olaria para decl-
dir a Taça com o Vasco e,
Ina última quinta-feira, con-
seguiu, com a Suderj, o Ma-
racanãzinho, onde a parti-
¦da poderia ser realizada
amanhã. Como a escolha do
Olaria foi feita entre repre-
sentantes dos clubes f inalis-"tas em assembléia na Fede-'ração, da qual não partici-
pou nenhum dirigente do
Flamengo, e Vasco, Muni-
cipal e Mackenzie resolve-
ram vetar o Maracanãzi-
nho.

CORRIGIR REBOTE

i Kanela até ontem ainda
tinha esperança de transfe-
rir a partida, mas como não
conseguiu falar com o presi-

, dente do Vasco resolveu
não prejudicar o esforço

dos jogadores que venceram
as duas rodadas Iniciais. A
preliminar entre Municipal
e Mackenzie está marcada
para as 20h3üm. Esse jogo
.será muito Importante para
o Municipal, já que depende
de uma vitória do Vasco,
com uma diferença de mais
de três pontos, para lazer
uma outra partida decisiva
contra o próprio Vasco.

O técnico José Pereira,
sabendo que só a vitória in-
teressa ao Vasco, dirigiu um
treino ontem à noite para
corrigir as deficiências no
rebote, mas, mesmo assim,
reconheceu ser difícil ga-
nhar as jogadas no gar-
râfãd, porque seu time é
bem mais baixo que o do
Flamengo.

O Flamengo, lider da Ta-
ça com duas vitórias -—
venceu o Mackenzie (74 a
53) e o Municipal 182 a 811
— terá de jogar com muita
cautela, já que não tem um
bom banco e está com
Thompson e Pedrinho ma-
chucad >¦>, emíbora este últi-
mo tenha jogado alguns mi-
mitos na última partida. O
Flamengo conta com os se-
gulrites jogadores: Rogério,
Paulão, Charuto, Peixoti-
nho, Zezé, Márv.el, Pedri-
nho, Bigu, João Luis e Pe-
dro. O Vasco com Sérgio
Macarrão, Luisinho, Boleta,
Bira, Manteiga, Celso, Fer-
nando, Luis Brasilia e Afim-
so.
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Foram poucas as cortadas da Rural que furaram o bloqueio da Gama Filho, que venceu em 46m

SUAM vence PUC no vôlei feminino
WJOGOS

UNIVERSITÁRIOS

JB O

Gastão Brum destaca os
favoritos do Mundial de
Laser se ventar forte

í — E -1 o u impressionado
„ com o tamanho dos estrán-
. geiros que vão disputar o
„ Campeonato Mundial d e
„ Laser. Decididamente, se o

vento ' em Cabo Frio for
, muito forte, vai ser difícil

superá-los, principalmente
os norte-americanos Peter
Comette e John Bertrand.

O comentário é de Gastão
Brum. um dos representan-" 
tes brasileiros, logo após o
término de uma puxada
sessão de ginástica com o
professor Leduc, na sede do
Iate Clube do Rio de Janei-
ro.

Sobre John Bertrand,
•atual campeão mundial,

, Gastão explicou que duran-
, te alguns pegas realizados
; em Cabo Frio, no final da
. semana, o que mais lhe cha-
. mou a atenção foi o conhe-

, cimento do barco demons-
!, trado pelo iatista norte-'. americano:

— Andávamos mais ou
i menos juntos, o mesmo

acontecendo com Ronaldo
Senft e Ivan Pimentel, que', também integram a equipe

d do Brasil. Entretanto, quan-
do o vento passou-a 20 nós,

I Bertrand começou a livrar
l vantagem e precisei me

desdobrar para não ficar
para trás.

Notei que ele pesa
mais de 80 quilos e é muito
mais alto do que a média
dos latistas brasileiros. Co-
mo se isso não bastasse,
tem excelente técnica e óti-
m0 sentido tático. Por isso
pode ser apontado favorito
do Mundial, principalmente
se os ventos íorem fortes.
Estou em boa forma e vou
lutar pelos primeiros luga-
res, o mesmo podendo ser
dito em relação ao Ivan e ao
Ronaldo. Quanto aos iatis-
tas europeus, nada posso di-
zer, pois não vi nenhum de-
les velejando.

Não se pode esquecer
também, que Cláudio Bie-
karck vem de um excelente
terceiro lugar no Mundial
de Finn e, que além de ser
um dos melhores iatistas do
inundo, conhece muito bem
o Laser e também gosta de
velejar com ventos fortíssi-
mos. Finalmente, devo
acrescentar, que o outro re-
presentante do Brasil, Man-
fred Kaufmann, em razão
de seu físico, é um especia-
lista nessas condições.

O concurso para eleger a
rainha da 10a. Olimpíada
Universitária será sábado,
às 21 horas, no Monte Liba-
no, durante o baile de en-
cerrainento dos Jogos. Cada
universidade pode inscrever
de uma a quatro cândida-
tas. As cinco primeiras colo-
cadas receberão uma cader-
neta de poupança, nu valor
de CrS 1 mil.

A rainha ganhará uma
passagem de ida e volta a
Salvador pela Transbrasil,
uma bolsa-de-estudos d a
FEURJ, uma coleção de li-
"ros da Artenova, estágio
na Agência Thor de Turis-
mo (se for aluna ou for-
manda de Comunicação),
estágio na USU (se for alu-
na de Educação Física), es-
tãgio no programa Ope-
ração Esporte, da TV Tupi
(se for aluna d • Comuni-
cação) e medalhas da Su-
derj e CND.

Além desses prêmios, a
rainha ganhará ainda um
presente da V r o e z o Pro-
ducões Esportivas; outro do
Sindicato das Empresas de
Transportes de Passageiros
do Município do Rio de ,1a-
neiro; outro ainda da Star-
neon. A Promobrás também
dará um presente à primei-
ra colocada.

Na principal partida de
vôlei feminino das Olímpia-
das JB-Shell, a SUAM não
teve dificuldades para der-
rotar a PUC por 3 a 0, com
parciais de 15/ 9,15/ 7 e 15/
4, em jogo que o\rou 56 mi-
nutos e mostrou o entrosa-
mento do time vitorioso, em
contraste com a desorgani-
zação da PUC.

A PUC, apesar do espírito
de luta, não vem apresen-
tando bom rendimento e a
derrota de ontem foi a se-
gunda, uma vez que na es-
tréia a universidade foi
vencida pela Santa Úrsula.
A SUAM formou com Maria
Inês, Nadir, leda, Ivone, Li-
lian, Rita, Liane, Andreia,
Ronilde e Maria Teresa, en-
quanto a PUC contou com
Débora, Maria Inês, Maria
Teresa, Kátia, Celeste, Li-
dia, Silvia e Cristina.

OUTROS JOGOS

No segundo jogo de on-
tem, pelo vôlei feminino, a
UERJ venceu a SUSE por
WO, o que custará a esta
última a multa de cinco sa-
lários mínimos, a ser paga
hoje (dia de outro jogo da
SUSE), pois em caso con-
trârio a mUlta duplicará.

Pelo campeonato de vôlei
masculino a Gama Filho
não encontrou dificuldade
para vencer a Rural por 3
a 0, parciais de 15/2, 15/1 e
15/11. Consciente de que
venceria a partida, o time
da UGF, superior técnica-
mente, não precisou se es-
forçar,muito. Equipes: UGF
— Bonga, Careca, Pardal,
t_ezinho, Mones, Mauro,
Ivan e Sérgio. Rural — Sér-
gio, Marcelo, Paulo Sérgio,
Paulo Roberto, Luís, Hugo
e Pedro.

No outro jogo masculino,
a Naval derrotou a UCP por

15/8, 15/9 e 15/3. Equipes:
Naval: — Alexandre, Nél-
son, Roberto, Grllano, José
Carlos, Igor, Sidnei, Sérgio,
Genildo, I-Iélcio, Dorta e
Guilherme. UCP — Frederi-
co, Vi tor, José Paulo, Már-
cio, Cleiton. Fábio e Sidnei.

Com a vitória de 2 _ 0 so-
bre a Simonsen, no vôlei
masculino, com parciais de
15/1 e 15/1 — a partida foi
melhor de três sets — a
equipe da Bennett classifi-
cou-se para disputar a final
do Torneio Almirante Dibo-
noso, das Olimpíadas, con-
tra a AEVA. no próximo dia
30 às 13h30m, na quadra
do Clube Militar. Na parti-
da com a Simonsen, a Ben-
nett precisou de apenas 23
minutos para chegar à vltó-
ria: 13 minutos no primeiro
set e lOm no segundo.

A Bennett formou com
Júlio, Ronaldo, Jorge, Os-
mani, João, Henrique e An-
dré, enquanto a Simonsen
jogou com Gilberto, Wel-
llngton, Walter, Paulo, Rô-
mulo e Adalberto. Para dis-
putar o terceiro lugar estão
classificadas Simonsen e
Santa Úrsula, cujo jogo es-
tá marcado para o dia 27,
às 13h30m, também no Clu-
be Militar. Os demais resul-
tados do vôlei masculino fo-
ram: UFRJ 15/6, 15/6, 13/15
e 15/5, Souza Marques;
SUAM 15/4, 15/7 e 15/1
UERJ.

BASQUETE

No basquete masculino a
UFRJ venceu a UCP por 58
a 43 e a SUAM derrotou a
AEVA por 57 a 33, ambos os
jogos na EURJ. Pelo Tor-
neio Padre José de Sousa
Mendes de basquete femini-
no, a Seleção B, formada
por alunas de curso científi-

co, passou com dificuldade
pela equipe da Gama Filho,
com o marcador de 36 a 35.
TÊNIS

Pope, representante d a
UFRJ, obteve a fácil vitória
de 6/3 e 6/3 sobre Franz, da
Rural, em jogo válido peloCampeonato de Tnêis da
Olimpíada JB-Shell. Nas du-
pias masculinas os resulta-
dos foram: Santa Úrsula 2/
6, 7/5 e 6/1 Rural; Silva e
Souza 6/4 e 6/4 Souza Mar-
quês; SUAM 6/1 e 6/4 Na-
vai; Moraes Júnior 6/1 e 6/
4 AEVA; UCP 6/4 e 6/4
UERJ. Em duplas, categoria
B, a Gama Filho venceu a
SUAM de 2 a 0 — parciais
de 6/1 e 6/0 — também no
Clube Militar. A Gama Fi-
lho jogou com Jan Bryck e
Cláudio Ferreira. Pela
SUAM jogaram José Renato
e José Augusto. Em sim-
pies: Lisbela (UERJ) 6/1 e
6/1 Mary (Rural); Joseph
Bryck e Luis Mascarenhas
(UFRJ) 6/1 e 6/1 Sérgio e
Victor (Silva e Souza).
OUTROS

Futebol de Salão: Gama
Filho 2x1 Estáeio de Sá,
SUAM 2x1 Simonsen. Tor-
neio Prof. Paulo César Ma-
deira de Ley — Benneh 4
x 0 SUSE, Moraes Júnior 0
x 8 Souza Marques, e ISE 1
x 0 AEVA (jogo interrompi-
do aos 16m do primeiro
tempo por falta de luz, que
será completado hoje ás
22h).

Andebol masculino: UERJ
15 x 14 Rural, Somley 19 x
14 PUC, Gama.filho 25 x 15
Souza Marques, SUAM 21 x
20 UFRJ.

Xadrez: PUC 3x0 Scuza
Marques, Gama Filho 2,5 x
0,5 Santa úrsula, Naval 2,5
x 0,5 UERJ, AEVA 3 x 0
Suam. e UFRJ (bye) 1,5.

PROGRAMA DE HOJE
CLUBE MILITAR
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Vôlei feminino; 14h30m - SUSE
x UCP (B), 15h30m - SUAM x PUC
(A). Torneio Professora Stela de Souza
Marques (não classificadas) — 13h30m
— Rural x Souza Marques.

Vôlei masculino: 16h30m - UCP
x UERJ (B), 17h30m - Rural x Souza
Marques (A).

Basquete masculino: 20h — Som-
ley x SUAM (A), 21 h - PUC x UFRJ
(B).

Tênis masculino e feminino --
manhã, tarde e noite.

Xadrez: 19h.

UERJ

Andebol masculino: 18h — Rural
x Souza Marques (A), 20!: — Somley
x UFRJ (B), 21 h - 1.° da Chave A x

UERJ, 22h - 2.° da Chave B x PUC.
Andebol feminino: Torneio Má-

rio Veiga de Almeida (Não classifica-
das) 19h - SUAM x Seleção do In-
terior.

Futebol de salão: 20h — Plínio
Leite x Estáeio (A), 21 h - UERJ x
Somley (B). Torneio Professor Paulo
César Madeira de Ley (não classifica-
das) 19h — Bennett x Morais Júnior
(B), 22h - AEVA x USU (A).

CLUBE GUANABARA

Water-pólo: 21 h - UERJ xNaval,
22h-SUAM x UFRJ.

FUNDÃO

Futebol: 9h - Simonsen x UFRJ
(B), 10h30m - PUC x Gama Filho (A),
13h30m — Rural x Morais Júnior (B),
15h — SUAM x Souza Marques (A).
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claro que nem tudo que está acon-,,
tecendo no Flamengo se chamai Ckhidio Adão ou Paulo César Car-
peggiani. A torcida fdre as contas è,aritmeticamente, chega a um pouco mais de '

CrS 10 milhões. E torcida nenhuma gosta de 'M
passar por trouxa. Ainda mais o rubro-",
negro, malandro, que é sempre o maior go-.,','zador da esquina. Mas. agora, os adversários .
deitam e rolam: "Doze milhões para jazerturismo no Rio de Janeiro?" O botafoguense
implacável, tipo Salim SimãÔ, diz aos berros: •"Para ficar no Rio cie Janeiro tem é de pa-
gar. E caro. Ainda mais na Zona Sul. E estes
dois caras levando uma erva fresca à custa ,
do Flamengo. Quá, quá, quá..." E Salim sal-*'
dando gargalhada, apertando a barriga como'\
se estivesse com, eólica de fígado.

Confesso minha dificuldade em analisar
o fenômeno. Nenhuma das duas lesões foram
de inutilizar. Ê verdade que Cláudio Adão
ficou muito tempo parado. Jogado fora,
como diz a massa. Qual o futuro? Um rapaz
pobre, muito hábil em futebol, entrosa no
Santos de Pele e dá a pinta do cobra. De re-
pente, uma contusão e muda tudo. Um dia
joga bem — o jogo do Fluminense — outro'
vial. Mas, agora, o dia. de jogar mal tem sido
mais freqüente. O problema é de difícil so-
lução. Visivelmente, o jogador não tem nada
grave. Pelo menos a olho, de longe, nas par-
tidas que está jogando. O Flamengo, em de-
fesa do patrimônio e de seu cobra, me parece, -t
deveria dar uma parada, provar suficiente-»
mente ao jogador seu problema psíquico, an-"
tes ãe tudo, dar-lhe algumas palmadas eKU
rima bronca fraternal. Depois, numa partida
favorável, voltar ao campo. Pode dar certo.
Quem sabe? Carpeggiani tem problema um
pouco diferente. Sente a contusão, mas sente
também uma responsabilidade que lhe de-',
ram e que não é sua: a de jogar mais do que 

*
sabe. Carpeggiani é bom jogador, mas o co-
locaram numa turma superior. Como rima "
espécie de salvação meio-campista do futebol
brasileiro. O jogador é brioso, dá mais do que^
pode e, como ainda não estava completamen-
te recuperado, sentiu. Paciência, rubro-
negro da esquina, o negócio deve melhorar."^
Mas tem de ser com fleuma britânica.

Tênis faz em Porto Ricp
última etapa do Colgate
com a presença de Renée

Porto Rico — Renée Ri-
chards garantiu sua pre-
sença no Torneio de Porto
Rico do Colgate Internatio-
nal Series, de tênis feminino.
A competição, a se realizar
nesta Capital, é a última da
série eliminatória, e as oi-
to mais bem classificadas
em todo o circuito disputam
de 2 a 6 de novembro, em
Palm Springs, na Califór-
nia, a final da competição.

Billie Jean King, vencedo-
ra dos torneios de Phoenix,
no Arizona (EUA) e de São
Paulo, (que terminou do-
mingo), é uma das favori-
tas, dividindo com Betty
Stove (Holanda), Chris
Evert (EUA), Martina Na-
v r a 111 e v a (Tçhèco-Eslo-
váquia) e D i a n n e Fio-
mholtz (Autrália) as prin-
cipals cabeças-de-chave.

TAÇA DAVIS

O encontro entre Uruguai
e Equador, que definirá o
adversário do Brasil na fase
eliminatória da Taça Davis

78, começa sexta-feira, em
Montevidéu. José Lüis
Clerc, Hugo Roverano e Al-
berto Laborde são os uru-
guaios, e Ricardo Ioaza, Ml-
guel Oliveira e Ricardo Pa-
no jogam pelo Equador. ,

A outra eliminatória terá
jogos entre Peru e Bolívia,
no próximo mès, em Lima,
e as equipes são as seguin-
tes: Peru — Fernando May-
nette, Miguel Maurtuna' e
Luis Alberto Olmede; Boli-
via — Ramiro Benevldes,
Pedro Alvarado e Martinez.

Os tenistas GutUerme. Vi-
Ias (Argentina), Raul Rami-
rez (México), Adriano Pa-
natta (Itália) e Ilie Nastase
(Romênia) disputam a par-
tir de quinta-feira, em Ca-
raças, o quadrangular inti-
tulado Copa Carte Blanche,
com prêmio de 50 mil dbla-
res (Or$ 750 mil) ao vence-'.or e de 25 mil dólares (Cr$
375 mil) ao vice-campeão.
Na primeira rodada jogam
Adriano Panatta x Ilie Nas-
tase; Guilherme Vilas x
Raul Ramirez.

As dúvidas de Ester
e a certeza de Billie

Maria Ester Bueno consi-
dera "muito duvidosa" a
entrada de Renée Richards
no circuito Colgate Interna,
cional de Tênis Feminino,
mas Billie Jean acha que
não haverá problemas:

— Se os médicos, que têm
mais conhecimento, dizem
que ela é mulher, e se o.s
juizes da Corte dos Estados
Unidos confirmam sua con-
dição feminina, eu não te-
nho direito de contestar.
Acho que está ok.

Mas muitas tenistas con-
tinuam achando que a
transexual Richards — até
há cerca de dois anos Ri-
chard Raskins, pai de fami-
lia, oftalmologista — não
tem direito de competir
com as mulheres normais.
E mais: a maioria acha que
Richards está "escondendo
o jogo", a espera apenas da
oportunidade certa para
jogar tud0 o que sabe,
¦transformando-se na ,me-
lhor tenista profissional do
mundo.

Do começo discreto, quan.
do não chegava nem às fi-
nais dos torneios, Renée Ri-
chards passou a ser uma
adversária respeitada. J á
venceu algumas das melho-
res tenistas internacionais,
e as duas brasileiras que jo-
garam contra ela -- Maria
Ester num jogo 'de duplas,
e Patrícia Medrado em sim-
pies, confronto direto — fo-
ram derrotadas. Venceu o
torneio realizado em Pensa-
cola, na Flórida (EUA), che-

gou ás quartas-de-final.do
torneio Colgate de Phoenix,
no Arizona (EUA), e en-
frentou Martina Navratílo-
va em seu primeiro jogo em
São Paulo, perdendo no tic-
break os dois sets. Para
quem não joga tão bem as-
sim, o progresso foi muito
rápido.

Paula Smith, que foi eli-
minada do torneio por Ri-
chards, é a favor da partici-
pação dela em competições
femininas. Ela já formou
dupla com Richards e juntas
derrotaram muita gente.
Mas depois do jogo emque
Richards a venceu teve um
desabafo.

Não tenho nada contra
ela estar disputando tor-
neios femininos. Mas quan-
do se enfrenta Richards em
jogo de simples, e as bolas
começam a vir náo se sabe
de onde. começo a pensar
se realmente está certo ela
estar entre as mulheres.
Nenhuma mulher é capaz
de dar os golpes que Renée
da. Tem algumas vantagens
sobre nós: a altura (l,88m),
a força e a facilidade ,em
dar golpes de munheca. ;

Richards, no entanto,' só
tem uma defesa contra
aquelas que a acusam de 'es-
tar propositadamente j o-
gando menos do que é ca-
paz e que se negam a acei-
tâ-la.

Apenas as pessoas
frustradas estão contra
mim. Elas descarregam seus
recalques am cima de mim.
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Polícia japonesa começa
a investigar causas do
desastre no autódromo

i
Tóquio e Ma-anello. Itália

— A policia japonesa ini-
ciou uma investigação para

estabelecer as causas do
I acidente em que morreram
I dois espectadores e outros
. 10 ficaram feridos, durante
; a disputa do Grande Prê-
' mio do Japão, domingo. O

: acidente ocorreu na quinta
volta, quando o Ferrari dr?
canadense Guies Villeneuve

i — que estreava na escude.-
! ria Italiana — chocou-se' com o Tyrrell de Ronnie Pe-
' terson e atingiu os especta-

dores, depois de voar alguns' metros e capotar.
A fábrica Ferrari guardou

silêncio absoluto sobre o fa-' to, ontem. O chefe do setor' de Imprensa, Enlo Mortara,' 
preferiu atribuir a respon-' sabllidade ao público, por' ter Invadido setores proibi-' dos, dentro do circuito.' Também considerou prema-1 tudo qualquer julgamento

! a respeito de um possivel' eq.uivoco na contratação do' 
jovem e inexperiente Ville-'. neuve, para substituir o

. campeão mundial, Niki

. Lauda. Mesmo assim, co-
: mentou-se ontem em Ham-
. burgo (Alemanha Ociden-
I tal) que a Ferrari poderia
i contratar o alemão Hans
. Stuck ou o australiano Alan
, Jones, para a tempoiada de
'. 78.
'. 

OPINIÃO DE LAUDA

, Os mecânicos de Vllleneu-
, ve declararam que ele ficou

multo acabrunhado cum o
acldante e abandonou o au-
tódromo pouco depois, uma
vez que nada sofreu, a
exemplo de Ronnie Peter-
son. Em sua residência, na
Áustria, Nlkl Lauda acom-
panhou todo o desenrolar
da corrida, pela televisão, e
respondeu assim a um jor-
nalista que o entrevistou
sobre o assunto:

Como vê a posição de
Villeneuve na Ferrari, em
conseqüência do que acon-
teceu?

Acho que ele terá uma
fase dtfictl pela frente. De
qualquer maneira, não pos-
so deixar de criticar o fato
de existirem espectadores
junto da pista. Foi uma
grande negligência por par-
te dos organizadores.

Como você vê o com-
portamento futuro de Ville-
neuve?

Existem duas possibili-
dades: ou ele é um comple-
to Idiota e, neste caso, se
recupera facilmente, ou é
um ser humano Inteligente.
Nesta segunda hipótese, um
fato destes pode afetá-lo se-
riamente. Não conheço Vil-
leneuve e, portanto, não sei
como reagirá. De qualquer
maneira, o fato ganha
maior gravidade porque, de
agora até o Início da tem-
porada de 78, haverá uma
pausa muito acentuada. De-
pois de um desastre assim,
o melhor é voltar à pista o
mais breve possivel.
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; Brasil é favorito para
conquistar futebol de
salão pela quinta vez

Pèlé confessou não se sentir ainda um simples homem de negócios

Pele admite ao voltar
que não está preparado
para deixar o futebol

Corintians
não desiste
de Falcão

Porto Alegre — Com to-
dos os jogos programados
para o ginásio do Interna-

¦ cional, começa hoje o Cam-
peonato Sul-Americano de

-Futebol de Salão, em que o
Brasil tenta alcançar o
quinto título consecutivo.

«Na patfMda principal da noi-'té, a Seleção Brasileira en-
frenta a da Argentina, en-
quanto na preliminar se en-
trentam Paraguai — único
tido como capaz de derrotar
o Brasil — e Colômbia.' «'o Campeonato, que tem
a representação do Uruguai

...como quinta concorrente, se
..gstenderá até o próximo sà-

baido.
FAVORITISMO 

'

¦;'Depois de nove amistosos
pelo interior de São Paulo
e do Rio Grande do Sul, nos

; quais venceu sempre por
goleada — totalizou 57 gols
contra cinco — a Seleção
¦Brasileira chega ao Sul-

Americano como favorita
absoluta.

O técnico — que é gaúcho
— Joal Dias, o Gato, da
União de Seguros, é de opi-
hlão que o favoritismo bra-"sileiro 

pode ser ameaçado""pelo fato de a Seleção jogar
.diante de sua torcida, o que

aumenta em multo a res-
p o nsabilidade. Reconhece,
porém, que só o Paraguai
tem uma equipe teórica-
mente do mesmo nivel da
brasileira. Por Isso, o jogo
Brasil x Paraguai foi reser-
vado para a rodada final,
no sábado.

Sem poder contar com' 
Cocão, do Teresópolis de
Porto Alegre, e Beto do Su-
mov do Ceará — que se-
riam titulares absolutos e
estão machucados — Gato
definiu a equipe principal
com Eugênio (Inter de Por-
to Alegre), Nei (Grajaú/
Rio), Sor age (Palmeiras/
SP), Caca (Arsul do Ceará)
e Dárcio (Palmeiras/ SP).
O treinador tem ainda à
disposição: Mário Ricardo
(Jacarepaguá/ Rio), Lico
(Inter), Leonel (Sumov),
Guaer ilmer», Zego (Pai-
melras) e Branco (Inter).

— Todos os jogadores
convocados são d© mesmo
nivel -— explica o treinador
— e, como estamos em trei-
namenio ha quiue um mes,
já se conseguiu o entrosa-
mento Ideal. Acho pouco
provável que su tenha to,-
mado uma Seleção Brás.lei-
ra tão boa quanto essa em
qualquer tempo.

Carlos ganhatson
jainda lidera prova de
no golfe Molonáutica

São Paulo —- O Corín-
tians está mesmo disposto
a contratar Falcão é já re-
servou CrS 10 milhões para
comprar o passe do apoia-
dor do Internacional. Ape-
sar de o clube gaúcho ter
recusado uma proposta de
CrS 7 milhões à vista, iejta
sábado, em Porto Alegre,
por seu vic.-ptesidente du
futebol Isidoro Mateus, o
Corintians ainda mantém
as esperanças de ter Falcão.

A contratação de um go-
leiro também continua nos
planos do Corintians. mas
a diretoria quer resolver
primeiro o problema d o
meio-campo, sendo que
Falcão é o preferido por ter
sido indicado pelo técnico
Osvaldo Brandão.

O amistoso que o Corin-
tians tinha programado pa-
ra amanhã à noite, no Pa-
caembu, contra o Cruzeiro
campeão mineiro, foi veta-
do ontem pela CBD por
causa da rodada do Cam-
peonato Nacional. Os joga-
dores do Corintians ficaram
satisfeitos com o canceia-
mento do jogo — em que
receberiam as faixas de
campeões paulistas — por-
que domingo terão de en-
frentar a Ponte Preta, em
Campinas,

Prêmio da
Loteria sai
para 105

O,profissional norte-ame-
ricano Tom Watson, um dos
melhores do mundo, conti-
nua liderando a lista do
Professional Golf Associa-
tion — onde constam os jo-

. gadores que mais arreca-": 
dam prêmios nos diversos'torneios da atual têmpora-

|da — com um total de 310
,,,,ínil 653 dólares (cerca de

...Çr$ 4 milhões 650 mil). Jack
fiNicklaus, seu grande rival.

.stá em segundo lugar com'284 mil 509 dólares (aproxl-
piadamente CvS 4 milhões

7íS60 mil).
"¦» Os outros oito melhores

•"colocados são: Lanny Wad-
ívfiffhs (243 mil 795 dólares);

l flale Irwln (221 mil 456 dó-
...lares); Bruce Lletzke (202 :
-mil 156 dólares); Tom

Weiskcpf (197 mil 639 dó-"lares); 
Ray Floyd (163 mil

261 dólares); Miller Barber'_%(UZ 
mil 507 dólares); Hu-

bert Green (138 mil 693 dó-' lares); e Lou Graham (127
mil 589 dólares).

O carioca Carlos Fernan-
do, do Guanabara, foi o
único representante do Rio
a vencer uma prova no Tor-
neio de Motanáutica (classe
SE), disputada em Ipatinga,
em comemoração ao 151?
aniversário da " Usiminas.
Marco Antônio, do Paraná
Iate Clube, segundo coloca-
do, desenvolveu boa veloci-
dade, mas não conseguiu ai-
cançar Fernando.

Na classe ON, o gaúcho
Lalo Corbetta não teve dlfl-
culdades para vencer a pro-
va e Márlcio Hélio, do Mi-
nias Tênis Clube, não fez
senão persegui-lo a dlstan-
cia durante toda a prova.
Na SD, a vitória ficou com
Tadeu Greca, também do
Paraná Iate Clube, e na OE
outro representante do Mi-
nas Tênis Clube, Costa Ne-
to, foi mais feliz que Márcio
e ganhou a prova.

Cento e cinco apostadores
fizeram os 13 pontos no tes-
te 360 da Loteria Esportiva
e vão dividir CrS 46 milhões
611 mil 529,65, cabendo a
cada um o prêmio líquido
de CrS 443 mil 919,33. Ape-
sar de o Operário ter perdi-
do para o Grêmio Maringá,
na maior supresa do teste,
um dos ganhadores é de
Mato Grosso.

Na relação por Estados,
São Paulo, mais uma vez,
teve o maior número de
acertadores com um total
de 47. Os demais foram:
Alagoas, dois; Amazonas,
dois; Brasilia, dois; Ceará,
um; Goiás, quatro; Mato
Grosso, um; Minas GeraiSi
15; Pará, um; Paraná, seis;
Pernambuco, quatro; Rio
Grande do Sul, quatro e Rio
de Janeiro, 15. O prazo para
qualquer reclamação come-
ça hoje e termina dia 3,
conforme anuncia a Caixa
Econômica Federal.

São Paulo — Pele admitiu
não estar ainda prepaiado
p s i c ológlca e emo-.onal-
mente para desligai-se por
completo do futebol, ao de-
«embarcar ontem no Aero-
porto de Congonhas —
acompanhado da mulher,
Rose, e dos filhos, Kelly e
Edson — procedente de No-
va Iorque.

O ex-jogador deverá per-
manecer cinco meses no
Brasil, para descansar e
tratar de assuntos promo-
clonals da empresa que re-
presenta, a Warner. Por is-
so mesmo, considera impro-
vávél que possa cumprir a
promessa de servir ã CBD,
na qualidade de observador
do técnico Cláudio Couti-
nho. para a Copa do Mundo
de 78.

Sempre cercado por inu-
meios repórteres e admira-
dores, Pele confessou que
ainda sente muita sauuade
da bola e que teve vontade
de entrar em campo, ao as-
sistir partidas na Alemanha
e Itália, recentemente:

— Ainda não me acostu-
mèi bem com a realidade

. de que abandonei o futebol,
embora procure me cons-
cientizar de que, agora, sou
apenas um homem de nego-
cios. Não é fácil. Sei que
precisarei de certa prepa-
ração psicológica e. emoci-
nal, para não pensar mais
em bola.

Além dos negócios, Pele
dis;.e que daqui para a fren-
te poderá se dedicar com
maior carinho à sua fami-
Ha, Acha mesmo que isto
será uma fórmula de esque-
cer o futebol. Ele não conse-
gue disfarçar certa mágoa
pelas críticas que lhe fize-
ram no Brasil, à época de
sua transferência para o
Cosmo.,, e desabafou:

— Poucos entenderam a
minha decisão de jogar e
•promover o futebol nos Es-
tados Unidos. Hoje, sinto-
me realizado como jogador
e como brasileiro, pois en-
tendo que consegui elevar
bem alto o nome de meu
pais, percorrendo o mundo

inteiro como esportista.
Sinto-me feliz por isto.

Durante a permanência
no Brasil, Pele participará
de um filme como ator, so-
bre a vida dos trombadi-
nhas . (garotos que come-
tem assaltos na rua) de São
Paulo e Santos. O filme se-
rá dirigido por Anselmo
Duarte, com história escrita
pelo próprio Pele. As filma-
gens começam dentro de
uma semana e durarão cer-
ca de três meses.

Durante a permanência
no aeroporto. Pele concedeu
muitos autógrafos, em len-
ços, bolsas, camisas e cédu-
Ias de um, cinco e 10 cruzei-
ros. Ele demonstrava algu-
ma preocupação em desfa-
zer a sua imagem de joga-
dor de futebol, assinando
sempre Edson-Pelé.

Quanto ao Santos e a sua
situação atual, comentou:

— Já conversei muito so-
bre este assunto com o Zó-
ca, meu irmão. A verdade
é que. no momento, nada
posso fazer pelo clube, in-
clusive por falta de tempo.

Pele preteriu não se apro-
fundar a respeito de propo-
lada transferência de Rive-
lino para o Cosmos, deixu.n-
do no ar várias dúvidas so-
bre possíveis contatos que
manterá com o jogador do
Fluminense. Disse apenas
que o caso está sendo consi-
derado pelos dirigentes do
Cosmos e estes realmente
pensam em levar Riveüno
para u futebol norte-ameri-
cano.

Pele sorriu, ao lhe per-
guntarem pelo titulo con-
quistado pelo Corintians:

— Torci muito pelo Co-
rintians, nesta decisão. Se
dei este sorriso, é porque
me lembrei de um detalhe:
sempre falaram que eu era
o maior adversário do Co-
rintians. Na verdade, en-
quanto fui jogador, ele nun-
ca conseguiu ser campeão.
Por coincidência, bastou eu
parar e, uma semana de-
pois, conquistou o titulo.

Já supera os Cr$27 ml-
lhões a arrecadação geral
do Campeonato Nacional de
17, computadas, as três pri-
melras rodadas, num total
de 70 partidas. Em números
exatos, o montante é de
Cr* 27 milhões 489 mil 805,
com 1 milhão 136 mil 896
pagantes. A média por jogo
é de Cr$ 392 mil 711 e, a de
público, 16 mil 241.

Nos 70 jogos foram mar-
cados 150 gols, o que equiva-
le à média de 2,14 por par-
tida. Slma, atacante do RI-
ver (Piauí), é o principal
artilheiro com cinco gols,
seguido de Ramon (Vasco),
Zico (Flamengo) e Reinaldo
(Atlético MG), todos com
três.

Os ataques mais post-
tivos são os do River, Fia-
mengo RJ, Atlético MG e
Grêmio, todos com sete
gols. As defesas menos
vazadas pertencem ao Cru-
zeiro, São Paulo, Flamengo
RJ, ABC, Sampaio Correia,
Nacional, Santa Cruz e Ma-
ringú — todas ainda sem
.sofrer gols.
• Ainda sobre arrecada-
ções: a maior pertence ao
jogo Cruzeiro 2 x Santos 0.
realizado na rodada d e
abertura d o Campeonato.
Passaram pelas bilheterias
do Pacaembu Cr$ 1 milhão
741 mil 890, com 63 mil 885
pagantes, também o recor-
de de público, até o momen-
to. A menor renda foi regis-
trada no jogo Nacional 2 x
Fast 0, em Manaus —
CrS 48 mil 885. O menor pú-
blico compareceu a Vitória
ES 3 x Sergipe 1, no Estádio
Engenheiro Araripe, em
Vitória — apenas 2 mil 100
torcedores.

Apesar de ter sofrido
duas derrotas em três jogos,
o Santos é o clube que mais
arrecadou — Cr$ 2 milhões
859 mil 570, com um total
de 100 mil 173 pagantes. Em
segundo lugar está o Fia-
mengo, com Cr$ 2 milhões
596 mil 836 e 113 mil 782 pa-
gantes, também em três jo-
gos.

Os dirigentes do Palmei-
ras prometem à torcida
mais um reforço para a
equipe que participa do
Campeonato Nacional. Ain-
da esta.semana devem con-
tratar o extrema-direita Zé
Mário, do Botafogo de Ri-
beirão Preto e que já esteve
na Seleção Brasileira. Os
demais jogadores adquiri-
dos e que vão estrear entre
a quarta e quinta rodada,
são: Marinho Peres (za-
gueiro de área), Marinho
Üateral-direito), Romero e

Vacaria (laterals-es-
querdos) e Adriano (ponta-
de-lança).

No Santos, crescem os
boatos de que o técnico Oto
Glória será dispensado,
principalmente depois d a
goleada imposta pelo Atléti-
co Mineiro. A diretoria
anuncia entendimentos com
o São Paulo, para a compra
de Gilberto, que atua nas
duas laterais.

O atacante Palhinha foi
liberado para treinos no
Corintians, mas ainda não
confirmou a volta à equipe
titular, nem mesmo para
enfrentar outra vez a Pon-
te Preta,'domingo. Também
Basilio, Vaguinho e Romeu
estão contundidos e o técni-
co João Avelino não sabe se
poderá utilizá-los.

O Internacional viveu
momentos de nostalgia, on-
tem, quando Dario e Figue-
roa foram receber seus ex-
companheiros, no Aeroporio
Salgado Filho. Justamente
agora, que o time começa
a se recuperar no Campeo-
nato Nacional, vieram à
presença de todos jogadores
que colaboraram decisiva-
mente na conquista dos ti-
tulos brasileiros de 1975 e
76. Mais tarde, no Estádio
líeira-Rio, os jogadores su-
plentes ficaram surpresos
a« verem Marinho e Vaca-
ria, ambos cedidos ao Pai-
ineiras, participando de um
treinamento de futebol de
salão. Neste treino também
se encontrava Falcão, que
se recupera de uma ope-
ração de amigdalas.
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Vá escolher seu Chevette ou
seu Opala no seu
Concessionário Chevrolet: s&SÊtl

Foi feito para você

José Inácio Werneck

Â curto prazo, segundo dizem os jor-
/* nais, Bráulio poderá entrar no time

/! do Botafogo em substituição a Pau-
Io César, pela contusão deste, mas

a longo prazo evidentemente o treina-
dor Danilo Alves precisará encontrar uma
solução.

Sendo Bráulio um bom lançador, tarefa
no momento confiada a Mário Sérgio, me pa-
rece que este é o ameaçado pela nova con-
tratação. Creio que Luisinho e Mendonça es-
tão mais garantidos, dentro da escola de fu-
tebol competitivo que Danilo Alves quer im-
plantar no Botafogo. Contra o Goiás, Men-
donça principalmente teve uma boa atua-
ção, movimentando-se muito entre a defesa
e o ataque e, mais, dando boa velocidade â
circulação de bola.

A saída de campo, Mário Sérgio dava
uma entrevista em que mal se escondia uma
ponta ãe amargura: "No futebol ãe hoje,
importa mais o físico do que a, técnica". Tra-
ta-se de um equívoco. A técnica ê cada vez
mais importante, mas precisa estar armada
para a competição. Neste sentido, Menãon-
ça. é um jogador mais completo do que Má-
rio Sérgio.

O 

Campeonato Nacional vai de mal a
pior, e não apenas dentro de campo.
Fora, nas bilheterias, tem-se o cons-
trangimento de se constatarem ren-

das mínimas e não há uma saída fácil para
os clubes grandes: no Maracanã ou no Mo-
rumbi, onde as rendas não podem ser des-
viadas, o público não vai, pois está acostu-
mado a espetáculos mais sofisticados.

No interior, há invasão dos estádios,
mas, ao mesmo tempo, evasão 'no cofre. Em
conseqüência, em todas as hipóteses, lucram
apenas os times pequenos, os times que nem
mereciam estar no campeonato, os times que
não têm torcida e pouco investiram em Jo-
gadores.

Para piorar a situação, o Campeonato
Nacional tem uma engraçadíssima fase pre-
liminar, que não elimina ninguém. A bem da
Verdade, estão todos jogando até o dia 30 de
novembro sem qualquer objetivo, pois só a
partir daí se iniciará o processo de elimina-
ção dos menos dotados.

Ê pois um Campeonato que nivela por
baixo e faz o incentivo da incompetência. Re-
lendo minha frase, só posso chegar a uma
conclusão: é um Campeonato que faz mal ao
futebol brasileiro. Fomos três vezes campeões
do mundo sem ele e, com ele, nossas chan-
ces de repetir a façanha só podem diminuir.

Dizem que serve para promover a Inte-
gração Nacional, coisa que para mim de-
pende muito mais dos Ministros Velloso, Si-' monsen e de uma política de transportes.
Talvez para manter a ficção, existe ainda o
Torneio da Integração, inutilidade modor-
renta que serve apenas para distrair os ma-
drugadores no Maracanã e revelar um, aí
sim, bom apetite, para comer as rendas dos
clubes que realmente se esforçaram para for-
mar seus times.

COMO 

organiza um Campeonato em
que há uma tabela deficitária e em
que se verifica uma nunca comba-
tida evasão ãe renãas, é estranho, é

estranhíssimo que, ano após ano, a CBD se
preocupe em pôr no regulamento um item
estàbelecenâo que o tape das partidas só po-
ãe ser mostrado depois ãas 22 horas.

Ora, os jogos são às 15h30m, às 16 horas,
às 11 horas. Por que os tapes não poâem ser
mostraãos às 21h ou 21h30m? Será que afe-
tariam ainda mais o comparecimento âo pú-
blico, comparecimento na realidaãe afetado
por coisas ãe maior importância, que a CBD
ignora?

O 

torneio Colgate em São Paulo veio
apenas agravar a crescente frustra-
ção provinciana do Rio de Janeiro,
pelo menos em matéria de tênis.

Colgate, Davis, Itaú, Grand Prix, tudo
em matéria de tênis acontece em São Paulo,
enquanto os cariocas assistem pela televisão.
Não é para menos, pois aqui não há sequer
local para abrigar os maiores torneios.

E, provincianamente, ficaremos apenas
nas fofocas. Segundo muitos, o Dr Richard
Raskind, antes de se transformar em Renée
Richard, falava com poderosa voz de baixo
profundo e mesmo agora mal consegue dis-
farçar os tons persistentemente graves. Cor-
re à boca pequena que ele (ela) só vem per-
dendo para dissipar os temores femininos e,
quando se sentir mais à vontade, ganhará
todos os jogos.

Não sei. Não estudei o fenômeno mais de
perto, provinciano carioca como sou. Mas
não seria má idéia que a Betty Stove fizesse
o trajeto contrário e fosse disputar os tor-
neios masculinos.

Ela parece-se com o Luís Pereira, anda
como o Luís Pereira e é um pouco menos
graciosa do que o Luís Pereira. No Brasil,
seria a campeã masculina até sem raquete.



CBD admite abrir mão f
da taxa de Cr$ 2 nos
ingressos mais baratos
' 

O presidente da CBD, Al-
mirante Heleno Nunes, vai
estudar com seu Departa-
mento de Futebol as possi-
biltdades de modificar o Re-
gulamento do Campeonato
Nacional, a fim de cancelar
• cobrança da taxa de CrS 2
nos Ingressos de geral, mili-
tares e menores, manten-
do-a nas cadeiras e arqui-
bancadas.

Os recursos provenientes
desse desconto se destinam
a ajudar os clubes que estão
de fora do Nacional e dlspu-
tam torneios de incemivo
nas preliminares.

Heleno Nunes t a m b é m
quer acertar com seu dire-
tor de Futebol, André Ri-
cher, que na fase final do
Campeonato, os clubes que
não conseguirem se classifi-
car possam emprestar seus
jogadores aos que permane-
cerem na disputa.

Nossa finalidade é colabo-
¦rar com os clubes e, se eles
acham que isso será bom
para eles, podemos encon-
trar uma forma de aju-
dá-los. Infelizmente, os clu-
bes só apresentam su-
gestões depois de o Cam-
peonato começar. Antes,

distribuímos vários íormu-
lários pedindo sugestões e

só cinco ou seis responde-
ram e, mesmo assim, sem
novidades. Agora, a cada
semana, aparece um protes-
to. Não quero ser e não sou
contra clube nenhum. Sem-
pre fazemos o que parece
ser o melhor para eles, poÍ9
se os clubes forem mal,
quenP'ácabà* sofrendo com
isso é a própria CBD, que
representa o futebol brasi-
leiro. Por isso, sempre que
houver sugestões iremos es-
tudá-las com o maior inte-
resse porque quanto maior
for o sucesso do Nacional,
melhor para todo mundo —
comentou o Almirante.

E' bem possível que ainda
no atual Nacional sejam
padronizados os ingressos
para tornar mais difícil a
evasão de renda. A CBD
pretende fiscalizar com
mais seriedade os jogos em
todos os estádios, a fim de
ter um controle completo
sobre a arrecadação. Tam-
bém é seu objetivo reduzir
com rigor os gastos de cada
rodada, a fim de que sobre
uma quantia sempre maior
para os clubes.

Fia pede vis teria para
campo do Flu em Feira
e jogo pode ser adiado

Delegado do Trabalho
defende os jogadores

Nos exercícios de cobrança de falta, Pinheiro acompanha de perto os chutes de Rivélino

Desfalques obrigam
Pinheiro a mudar tudo
na partida com Vitória

Botafogo vai protestar
contra descontos muito

No encontro mantido on-
tem com o jogador Zé Má-
rio, do Vasco, e o presidente
cja Fugap, ex-jogador Gil-
bert Pereira, o delegado re-
gional do Trabalho, Luís
Carlos de Brito, informou
que entrará em contato
com a CBD e o CND em
busca de solução para o
problema das férias dos jo-
gadores de futebol. Etas são
fixadas por lei em 30 dias,
mas este ano estão ameaça-
das de redução para 20,
porque a CBD precisa reini-
ciar o Campeonato Nacio-
ríal no dia 21 de janeiro de
1978.

— Os jogadores de fute-
boi têm direito a 30 dias de
férias, é o que está na lei e
tem de ser cumprido — dis-
se o delegado regional do
Trabalho. Essa é também,
em tese, a opinião do Almi-
rante Heleno Nunes, presi-
dente da CBD, ouvido quase
à mesma hora em seu gabi-
nete. Ele se considera um
fiel cumpridor da lei e, co-
mo tal, garante que os joga-
dores terão 30 dias de fé-
rias.

O CND, em nota oficial
distribuída ontem, autori-
zou o reinicio do Nacional
a 21 de janeiro. Com isso,
as férias do jogadores se-
riam parceladas: 20 dias no
período de 22 de dezembro
a 11 de janeiro e outros 10
dados no transcorrer do
próximo . ano, segundo a
conveniência de cada clube.

Esse asunto chegou on-
tem a Brasilia, por intermé-
dio dos Senadores Evilásio
Vieira (MDB-SC) e Itamar
Franco (MDB-MG), que
anunciaram para a próxi-
ma semana a apresentação
de um projeto regulamen-
tando o Campeonato Nacio-
nal, que consideram mal or-
ganizado pela CBD.

O Senador Evilásio Vieira
apresentou ontem um pro-
jeto determinando que os
presidentes de Federações
sejam obrigados, nas reu-
niões das Confederações, a
votar de acordo com a
orientação dos clubes a elas
filiadas e permitindo ape-
nas uma reeleição para os
presidentes de clubes.

As perspectivas do Flumi-
nense para o jogo de
amanhã com o Vitória
(ES), no Maracanã, não são
animadoras: Edinho e Zezé,
já vetados pelo Departa-
mento Médico, tão cedo não
voltarão ao time; Miguel e
Pintinho, com problemas
musculares, também náo
deverão jogar. O que tran-
quilíza a todos é que o ad-
versárlo é dos mais fracos
da Chave E e por isso a par-
tida não deverá ser difícil.

Em principio, Pinheiro
pensa fazer as seguintes
modificações: Miranda en-
trará na lateral esquerda,
permitindo que Rubens Ga-
laxe substitua Pintinho no
meio de campo; para os lu-
gares de Miguel e Edinho,
o técnico escalará Edval e
Tadeu; na ponta esquerda,
substituindo Zezé, Pinheiro
colocará Gilson, cuja po-
sição será ocupada por Do-
vai, que ainda não se sente
bem fisicamente.

AS ESPECULAÇÕES

O clube viveu ontem um
dia de muitas especulações
relacionadas à venda de jo-
gadores.

Falou-se no interesse do
Corintians e Atlético Minei-
ro por Wendell, bem como o

assunto Cosmos e Rivélino
voltou a ser comentado,
ainda mais que Nicola —
pai do jogador e quem re-
solve todos os problemas
contratuais do filho — es-
teve no Fluminense para
ver o treino.

Mas, de real, nada' acon-
teceu. Wendell disse não ter
sido procurado por dlrigen-
tes interessados em contra-
tá-lo. De qualquer maneira,
o goleiro mostrou-se — ele
sim — interessado no nego-
cio:

— São dois excelentes
clubes. Para mim será uma
boa: lá pelo menos sei qup
vou Jogar.

Quanto ao Cosmos, o pró-
prio Rivélino fez questão de
desmentir qualquer evo-
lução no caso de sua trans-
feréncia para o clube nor-
te-americano, contrariando
as versões de que o presi-
dente Francisco Horta já
teria fechado negócio.

Edinho esteve ontem à
tarde no clube para ser
examinado pelo Dr Arnaldo
Santiago. O jogador sofreu
uma forte pancada no om-
bro direito. Embora sem
fratura, continuará com o
braço imobilizado e sua vol-
ta ao time só deverá acon-
tecer dentro de duas sema-
nas.

altos nas arrecadações
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SIBISA

NA HORA
Até CrS 17.500,00.
sem burocracia.

Consulte nossos planos
também para valores maiores.

SIBISA FINANCEIRA S. A.
tta.iitm. cisam 'Cam w* ro ? tsvr.si imks im.

Rua Evaristo da Veiga,
55-17." andar-

tels. 222-0921 -222-2874-
222-3844 e 222-5794

CAMPEONATO NACIONAL
Jogos de amanhã

«ri» t
Esporte x Palmeiras (Recifel — 21 h
Treze PB X 15 de Novembro (C. Grande) — 2lhl5m

Série C
América RN x Flamengo PI (Natal) - 20M5 m
Ceará x Ponte Prela (Fortaleza) — 21h
Sampaio Correia x Fortaleza (São Luis) — 21h

O Botafogo formalizará
amanhã o seu protesto con-
tra as elevadas percenta-
gens descontadas das ren-
das no Campeonato Nacio-
nal, dando entrada em um
oficio na Federação Cario-
ca, para ser encaminhado
à CBD. No documento, reu-
nirá os pareceres do Depar-
tamento Jurídico, calcados
nos boderõs de Goiânia, Bra-
silia e Maracanã, domingo
último.

No jogo em Goiás, o clube
recebeu apenas Cr$ 356 mil
de uma arrecadação supe-
rior a Cr$ 1 milhão 200 mil;
em Brasilia constatou-se a
evasão na renda da partida
e no Maiacanâ coube-lhe
s.omente Cr$ 52 mil. de um
total de Cr$ 318 mil.

SITUAÇÃO
INSUSTENTÁVEL

Para o presidente Charles
Borer, a situação financeira
dos clubes é insustentável
atualmente:

— Estranhamos que a
CBD faça seus descontos so-
bre a renda bruta, enquan-
to os clubes recebem as co-
tas de peroentagens caleu-
ladas sobre a renda liquida.
De um ingresso de Cr$ 10,
por exemplo, já saem Cr$
2 para o fundo de partici-
pação (torneios de lncenti-
vo). Então, por intermédio

do regulamento que ela pró-
prla estabelece a CBD taxa
30% sobre os Cr$ 10 e nós
recebemos a nossa parte
calculada sobre os Cr$ 8
restantes. Exigimos que es-
ta situação seja resolvida o
mais breve possivel.

Enquanto a direção do
Botafogo se preocupa com
a parte financeira do Cam-
peonato Nacional, o técnico
Danilo Alves não despreza
a possibilidade de modificar
a equipe, mesmo após a.s
duas últimas vitórias. E
quem poderá levá-lo a reali-
zar uma alteração impor-
tante é o novo contratado
— o apolador Bráulio.

Quando começar a trei-
nar, hoje pela manhã, em
Marechal Hermes, Bráulio
poderá antecipar o seu
aproveitamento na equipe
titular, principalmente ago-
ra que Paulo César está
contundido. Basta ao ex-jo-
gador do América apresen-
tàr-se bem, fisicamente —
pois ninguém duvida de
suas qualidades técnicas —
para vir a formar um novo
meio de campo, ao lado de
Mendonça e Luisinho.

O Botafogo estuda a rea-
lização de um amistoso com
o Paris St. Germain, em no-
vembro, na Capital france-
sa. Por ser um jogo no exte-
rlor, a CBD não se oporá.

Salvador — Por «solici-
tação do chefe da dele-
gação do Flamengo Air-
ton B r a n cl ã o, feita porintermédio dos dirigentes
do clube no Rio, a CBD
designou o funcionário José
Dias, que chega hoje para
vistoriar a qualidade da IKi-
mlnação do Estádio Jóia da
Princesa, em Feira de San-
tana. Dependendo do pare-
cer de José Dias, o jogo en-
ire Flamengo e Fluminense
de Feira pode ser adiado si-
ne die ou transferido de
amanhã para a noite de se-
gunda-feira na Fonte Nova.

E' tanta a preocupação
da Comissão Técnica em re-
lação ao assunto que, na
dúvida, os jogadores fazem
esta noite um treino no es-
tádlo para se habituarem
às condições, especialmente
nos setores próximos das
áreas e para o posiciona-
mento dos goleiros. Tantos
comentários em torno do
estádio e da cidade já re-
percutem mal em Feira de
Santana e começam a criar
um clima de antipatia pa-
ra a delegação do Flamen-
go.

Surgiu até mesmo a pos-
sibilidade de o embarque
para Feira ser transferido
para amanhã, poucas horas
antes do jogo, mas prevale-
ceu a necessidade de reali-
zar um treino na véspera
do jogo, por muitos con.side-
rado dispensável e cansaíi-
vo para os jogadores.

— Agora já está tudo
marcado e não vamos mu-
dar o esquema — justificou
Airton Brandão.
CLÁUDIO ADÃO

Cláudio Adão corre o ris-
co de não ser escalado na
partida de amanhã. O téc-
nico Jaime Valente está
muito preocupado com a
reação negativa do jogador
diante da série de maus jo-
gos que ele vem realizando
e mesmo ciente das infor-
mações dos médicos quanto
à sua cura vai observar seu
comportamento no treino
de hoje e decidir se será
melhor .«ubsttitui-lo por Ti-
ta.

— Em principio — expli-
con o treinador -— Cláudio
Adão vai começar jogando
mas, de 

"qualquer 
forma, se

ele voltar a reclamar de do-
res no tornozelo vou ter
uma conversa com o Dr Ta-
ranto e decidir o que fazer.

Oláudio Adão continua
muito abatido psicológica-
mente, sem animo para jo-
gar. considerando arriscado

.entrar em campo se o tor-

Márcio Guedes
tnvi.ido especi.jl

nozèlo o incomoda em todos
os momentos, Ele já conver-
sou ligeiramente com Jaims
e o Dr Taranto sobre o as-
suuto, mas ainda não se
dispôs a explicar do que
realmente precisa para g<a-
h-htyr novamente confiança:

— Estou mesmo preocu-
pado, intranquilo, mas, afí-
nal, tenho que aceitar as
determinações — lamenta-
va o atacante.

O Dr Glusepe Taranto ga.
rante que ele não tem mais
nada e chega a lamentar a
.sua rebeldia em se conven-
cer de que o fundamental
agora é jogar seguidamen-
te:

— E' lógico que entendo,
em parte, a situação. Quem
se contunde serialmente,
sempre sofre depois uma
neurose pós-tramáutica. Se
ele tivesse se machucado
em um desastre de carro
talvez fosse diferente. Mas
como aconteceu dentro de
campo, Cláudio Adão sem-
pre se lembra daquele mo-
mento e tem uma reação di-
íicil, de medo de que tudo
se repita.

Além de Cláudio Adão e
dos problemas em relação
ao jogo de Feira de Santa-
na, o Flamengo ficou tam-
bém perturbado pela ma-
ncira como os dirigentes da
Federação Baiana promove-
iam a partida de domingo
e como encaminharam o lu-
cro liquido à chefia da de-
legação. Airton Brandão
preparou um relatório a ser
entregue a Mário Braga, ex-
plicando que a partida foi
programada para uma hora
imprópria (muito cedo para
um domingo de praia) que
houve evasão de rendia até
com portas arrombadas e
que a confusão em tomo da
renda total, só inteiramente
divulgada na manhã de on-
tem (pouco mais de Cr$ 1
milhão 550 mil) prejudicou
a contabilidade do clube.

O Flamengo recebeu a co-
ta de cerca de Cr$'500 mil
—- e horas mais tarde uma
parcela suplementar de
CrS 9 mil correspondentes à
parte não computada.

— Isso aqui é uma con-
fusão total — queixava-se
Brandão — não há máqul-
na para fazer as contas. E'
tudo feito a mão e tivemos
que refazer os nossos cálcu-
los. E< preciso ser criada
uma estrutura para essa
parte financeira.

O consolo é que os Joga-
dores receberam uma boa
cota de participação nos lu-
cros: Cr$ 4 mil 889 para ca-
da por um simples empaíê.

Série D
Goiás x Atlético PR (Goiânia) — 2!h
Americano x Brasília (Campos) — 21 h

Série E
Fluminense BA x Flamengo RJ (F. de Sanlana) — 21h
Fluminense RJ x Vitória ES (Maracanã) — 21h

Série F
Fast x Santos (Manaus) — 21 h
Paissandu x Nacional (Belém) — 21 h
Botafogo SP x Atlético MG (Ribeirão Preto) - 21 h

Time do América perde Vasco reabilitado já
folga tentando sem faz cálculos para vir,
êxito receber salário de Goiânia como

*¦¦¦Pneucarecou
Hermes Macedo
trocou. SÉS

Alinhamento de direção e balanceamento de rodas na hora.
Use o Credi-Prieus H M e pague em até 10 meses.

Sc seu carro leva você
duas idas-e-voltas por dia,

dez idas-e-voltas por semana,
40 idas-e-voltas por mês,

480 idas-e-voltas por ano,
fora idas-e-voltas ao cinema,

praia, futebol...
ele merece sua gratidão.

Por favor, bota pneu novo nesse carro.

tal» Macedo-7a [
Av. Brasil, 5575 - Av. Brasil, 6026 - Bonsucesso 1
Av. Ministro Edgard Romcro, 415 - Madureira <•

Rua Voluntários da Pátria, 40 - Botafogo g
Rua Humberto Castelo Branco, 161 • Niterói 5

Amplos estacionamentos grátis.

A presença de vários titu-
lares ontem de manhã no
Andarai, quando deveriam
estar aproveitando o dia de
folga — um fato raro du-
rante o Campeonato Nacio-
nal — chegou a surpreen-
der o técnico Danilo Alvim,
mas depois de algumas ex-
plicações ficou claro que to-
dos tinham apenas um ob-
jetivo: receber o salário do
mês de setembro.

Além disto, a maioria
queria pelo menos saber
qual o critério que a direto-
ria adotará para estabele-
cer os prêmios por empates
e vitórias, assunto que o ti-
me ignora totalmente. Ne-
nhuma das duas pretensões
foi atendida.

NADA FEITO

Quanto aos salários, a so-
lução apresentada, foi a de
esperar até hoje ou
amanhã. Em relação aos
prêmios, o diretor de Fute-
boi Léo Almada iníormou
extra-oficialmente que a vi-
tória sobre o Volta Redonda
deve valer Cr$ 1 mil. Os
mais antigos no clube estra-
nharam, porque esta quan-

tia era exatamente a. que
lhes foi paga ano passado,
no inicio do Campeonato
Carioca, por vitórias que
mais tarde acabaram valen-
do quase o dobro.

Alheio ao assunto, o téc-
nico Danilo Alvim só queria
saber com quantos, dos seis
novos contratados, poderá
contar para o jogo com o
Fluminense. Foi informado
de que apenas Dé, Augusto
e Eraldo poderão ser regu-
larizados a tempo. Dé está
em seus planos imediatos
embora o atacante tenha
que treinar durante toda a
semana para confirmar sua
escalação. A assinatura do
contrato foi,» adiada para
hoje.

Danilo pretende, a prin-
cipio, manter Valença na
lateral direita e Alvarc
Uchoa, atualmente em má
fase. Para fugir aos prejuí-
zos que certos jogos causam
em virtude das baixas ren-
das, o América estuda a hl-
pótese de pedir o estádio do
Vasco emprestado, fugindo
desta forma às altas taxas
da Suderj. Hoje, haverá trei-
no de manhã e à tarde.

Elevado do quinto ao se-
gundo lugar na chave D do
Nacional, após a vitória so-
bre o Brasilia. domingo, o
Vasco tem agora planos
mais ambiciosos: assumir,
com os próximos dois jogos
que fará em Goiânia, a lide-
rança do grupo latualmen-
ts em poder do Botafogo,
que leva dois pentos de
vantagem mas, jogou uma
partida a mais». Para tan-
to, já fez um cálculo hipoté-
tico e chegou à conclusão
de que se conseguir somar
ao menos quatro pontos
nesta excursão, atingirá seu
objetivo.

Graças ainda à vitória, o
técnico Orlando Fantoni
acha que seus jogadores pu-
deram recuperar-se psicolo-
gleamente e agora falta
pouco para que o Vasco vol-
te a render tudo de que é
capaz.

— O desgaste emocional
está superado. Falba-nios
apenas recuperar o condi-
ciomwnenito físico, o que
«Hás é difícil em meio a um

torneio alucinante como es-
te — disse o treinador.

Ao menos para os dois jo-
gos em Goiânia — domingo
com' o Goiás e na quarta-
feira seguinte com o Goia-
nia — o Vasco terá, contu-
do, uma boa oportunidade
para Isso. Com uma semana
livre pela frente — da rea-
presentação, hoje pela
manhã, até a viagem no sá-
bado — as atenções se vol-
Darão exclusivamente para
a parte física.

Os dois únicos casos de
contusão não devem ser
problema, pois Ramon (sen-
tiu o joelho) e Abel (pança-
da no nariz)' nem foram ao
clube ontejn, o que normal-
mente acontece em casos
mais sérios, para que sejta
apressada a recuperação.
Hoje à noite, deipols do trei-
namenbo, que será em tem-
po integral, todo o time
comparecerá à sede náutica
da Lagoa, onde se realizará
o janitJar comemorativo pela
conquista do Campeonato
Carioca e serão pagos os
prêmios referentes ao titu-
lo.

Manchete Esportiva conta toda a vertlade sobre o kWo lltarinho

I

Reportagem exclusiva com Zico
Pôster do Vasco da Gama

Cobertura completa do campeonato nacional
e do Torneio Internacional de Tênis

Os 20 maiores Colunistas Esportivos do Brasil
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esporma
jâ em todas as bancas

A vitória do ano.



JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro D Terça-feira, 25 de outubro de 1977

DO 
homem de cristal e

aço no dizer de Jorge
Amado, que viveu num

mundo mais contemplativo do
que vivido como poetou Drum-
mond, restaram cristal e con-
templação. Restritos a quadra-do pequeno e felizmente azul,
no final de um corredor com-
prido e frio mas decorado comfrases de alento: "É nas quedasque o rio cria energia."

Lá, afundado numa cadci-ra do quarto 16 do Chalé Olin-da da Casa de Saúde Dr Eiras,sem livro algum com exceçãoda Antologia Poética de Ferrei-

ra Gullar ("para o mestre da
poesia com a admiração afetuo-
sa", diz a dedicatória), ao lado
da revista Módulo aberta na
página do artigo sobre Jusceli*
no Kubitschek, sem objetos
pessoais além de um pente, um
lápis com borracha na ponta,um terno, quatro camisas, qua*tro pijamas, cuecas, bengala,
está o poeta. Ou o engenheiro
calculista.

— Clinicamente, está bem—- diz a enfermeira. "O coração
não dá problemas. Mas a me-
mória..."

JOAQUIM
CARDOZO
COM TODAS
AS MARCAS

Norma Couri D Fotos de Luis Carlos David

mMEMÓRIA de poeta de 80
1 W II anos (completados dia¦mM- 26 de agosto) só reviveo que quer, como quer. Poética-mente.

sempre umCuidado! Há
sorriso
De irrefletida maldade
As coisas estão se reunindoPor detrás da realidade
Joaquim Moreira Cardozo— dos maiores usuários da lin-

guagem poética, segundo Antô-nio Houaiss; autor avesso a pu-blicaçoes que teve seu primeirolivro, Poemas, tardiamente lan-
çado em 1947 (seguiram-sePrelúdio e Elegia para umaDespedida, Signo Estrelado, OCoronel de Macambira, De umaNoite de Festa, Poesias Comple-tas, Os Anjos e os Demônios deDeus, Antônio Conselheiro) —
disse uma vez não ser própria-mente um poeta: "Minha vida

é que é cheia de hiatos de poc-sia".
Nos espaços ele calculou

para o amigo Oscar Niemeyer oPalácio Alvorada, o Palácio doPlanalto, o Palácio dos Arcos, oCongresso Nacional, a Catedralde Brasilia, a Pampulha (BeloHorizonte), o Parque Ibirapuc-ra (São Paulo), o Maracanã/i-nho e o Monumento aos Praci-nhas. Calculou também o Pavi-lhão de Exposições da Gamelei-
ra (Belo Horizonte), que em1971, época da inauguração, de-
sabou parcialmente, matando
68 pessoas. O que lhe valeu lon-
go processo, fundas marcas.

No canto, nas alegrias
Da gente pobre do povoHá parcelas de dor viva
Que se juntam e se com-
põem
Em grande dor coletiva:
Essa grande dor eu senti.

caderno
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S mãos são magras, os tor-nozelos são'magros, o corpo é magroJoaquim Cardozo é todo magro dentrodas calças de pijama, das meias cor devinho, do chinelo franciscano.
Fica assim magro e quieto na cadei-ra. ("Estou sentado aqui de longa da-ta"). Só engorda quando fala dos ami-

gos, seu maior incentivo à vida: JoãoCabral de Melo Neto, Carlos Drummondde Andrade, Oscar Niemeyer.
Foi Oscar quem o trouxe há poucode outra cadeira, a cadeira ao lado damangueira, por trás dos portões de ferroda casa onde estava no Espinheiro, noRecife, com três irmãos.

. . — Joaquim eqüivale a uma Facul-dade de Letras e Filosofia — disse deleuma vez João Cabral.
Engorda, reanima-se, desperta tam-bem quando segura três mágicos rolinhosde papel presos por elástico. São as pe-ças de maior valor trazidas para o Rio12 contos que não mostra facilmente, es-entoa a lápis com caligrafia firme, reco-berta a caneta.

. Segurando os rolinhos e falando dosamigos, passa 20 horas do dia e da noitena Casa de Saúde, reservando quatro na-ra o sono Se é apanhado de surpresagasta muitas outras horas numa conver-sa de fantasia e realidade.

«a 
~~ A cabeça esta Pesada, muito pesa-

«in Je W Pereunta encanta o poeta,ele ve estrelas nos flashes da máquina dófotografo Faz um sorriso leve, pede à en-fermeira Nila que remexa nò fundo damala e descubra dois livros, duas reli-quias, umeos que trouxe consigo. Um decontos populares alemães, outro sobreteatro francês na Idade Média, ambos
2JJF\al> geados na margem comoe natural a este tradutor de árabe, sans-
t »%£?*£'£re-s°> latim> g°tico modernoe antigo, hebraico, chinês, alemão, inglês,francês, italiano, espanhol.

-- F um livro rafo — diz do alemão.
ÀÀé ?°meça »a ocontar a h-stória de umdos contos, A Sopa do Prego, passandopara asgeças medievais como O Jogo de
(aponta a figura do pacto de Teóphilecom oidabo), os Dramas Profanos. Contaas maldades do Marquês Gautier de Sa-lus, praticadas contra sua mulher Grisé-lides, e traduz toda uma peça oralmente.

Nunca me casei. Minha vida foimuito atroz. Imagine só, era o único en-
genheiro da família de 12 irmãos. Quan-do pequeno, rezava as minhas poesiaspoesias da casa de minha mãe, sabia dis-so? Sempre tive visões longínquas. Viaas coisas lá longe, não sabia o que eram.Minha mãe não me compreendia. Che-
guei a fazer um poema dizendo: "Você é
parte de mim, mãe, eu sou parte de suaatividade. Você é igual a mim". Queriadizer: "Você ainda vai dormir comigo".

Fala de seus 12 irmãos — as mulhe-res eram todas Marias, Maria Isabel, Ma-ria Amélia, Maria José, uma porção deMarias — do irmão que morreu pequeno,daquele que morreu depois. E também deJosé, "poeta, meu professor" que morreutuberculoso. Fala da tia Dondom de olhosazuis e cabeça branca, com mania de
guardar carreteis vazios, caixas de fós-foro, sacos vazios, serpentinas.

Eu previ a morte dela. Está numdos meus contos.

Aproveita e fala de Zumbi, onde nas-ceu no Recife. Mostra a marca que tematé hoje, do tombo do alto da mangueira.E se emociona ao relembrar a morte im-
prevista de Manuel, seu irmão.

Como está mostrando as -marcas
todas, aponta uma no nariz.

Esta eu tenho desde os 21 anos.Saí muito em campo. E' marca de sol.Entrava nas obras às cinco da manhã,fazia levantamentos topográficos em ex-tensões enormes.
No meio do relato diz uma frase sol-ta. Mas todas as frases soltas deste poe-ta têm sentido. "Nesse tempo saía paraver os hospitais. Vi que não era possívelnascer mais nada. Mais ninguém".
Volta a falar da marca no nariz e

das outras, da morte do gato Paganini,
da despedida da governanta Rosa. Em
seguida, diz:

Quiseram até me colocar na ca-
deia.

Você se considera culpado?
Não me considero culpado.

Joaquim faz voz firme.
Imagine, eu já estava com 70

anos quando aconteceu. Era uma coisa
doida. Disseram que a seção caiu enquan-
to os homens almoçavam embaixo, e queculpa tenho eu?

Os olhos estão distantes.
Agora moro aqui, o Oscar me

trouxe. Viajei muito com o Oscar mas
ele é mais moço do que eu. Deve ter uns
57 anos. Eu tenho 80 e uns dias e queroencontrar os amigos. O Evandro (Lins e
Silva). Foi meu advogado de defesa. Era
noite, e ele fez uma defesa extraordinária.
Até me aplaudiram. Os jornalistas abri-
ram páginas e páginas. O pessoal foi
muito bom. Fiz amizade com uma arqui-
teta nessa época. Chamava-se Diane. Ou
seria Dante?

Joaquim divaga um pouco.
Quando rompeu aquela loja, caiu

tudo. Por que não se enterrou bem o lei-
to da roça? (refere-se às fundações da
obra).

"Uma estrutura não cai por erro de
cálculo, pois o cálculo é apenas uma apro-
ximação da realidade", foi a epígrafe —
frase de Rudolf Saliger, da Escola Poli-
técnica de Viena — usada na defesa de
Evandro Lins e Silva. E uma aproxima-
ção da realidade é toda a vida de Joa-
quim Cardozo.

A vida? A vida está toda vivida.
Volta a falar em prisão.Viajei, fui a Portugal, passei dois

meses em Paris, fugido. Queriam me
prender. De Portugal trouxe quatro li-
vros de um amigo que foi praticamenteassassinado por Salazar. Tinha 45 anos.
Um matemático notável. Na última per-seguição, sua mãe disse: "Meu senhor,
meu filho está morrendo, não é precisolevá-lo à morte."

IV
OS rolinhos de contos, "são

contos poetizados", Joaquim guarda Ele-
gias para três amigos mortos. José Maria
de Albuquerque Mello, Manuel Bandeira,
Rodrigo Kruls.

Zé Maria, Zé Maria! Nós dois vive-
mos
Uma vida sonhada e esquecida
Uma vida passada, provada e perdi-da

Entre velhos recifes e velhas pontes

E para Bandeira:

Mas não se tem certeza: talvez o
[poetnEsteja numa estrela tão altaNuma estrela tão fria

Uma estrela luzindo
Na sua vida vazia.

Joaquim, você tem medo da mor-te?
Medo? Nenhum. Pelo contrárioOlho para o céu e não vejo uma estrelaVocê ve? Pois eu não. Mal aparecem asestrelas vem a névoa. Vem uma porçãode mortes. Como a do Juscelino, rapazmuito inteligente. v

_ Joaquim dá sinal de cansado masnao se exalta, não perde o ar de anfitriãooferecendo belo jantar, embora um quar-to de hospital praticamente invadido nãoseja local apropriado para tantas genti-lezas. Mas Joaquim Cardozo é assim er-mitao suave, sábio recolhido, filósofomuito mais preocupado com a'pequena
paisagem verde do quadrado da janelado que com o próprio quadrado pintadode azul onde está confinado.

De repente, uma ficção:
-«, vi Morreu' deP°-s foi morto outravez. Ele, que queria ser rei.

E uma realidade.

rQm^Esci-evi a,os alunos de são José doscampos dizendo que não posso viajar,nao posso ser o patrono. ' '
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AQUI, MEU CANTO QUE EXPIRA

E
o poeta se cala, já quase nãotem mesmo com quem falar. Os amigosforam morrendo e o poeta, teatrólogo,folclonsta, engenheiro de estruturas

precursor da arquitetura moderna brasi-leira foi perdendo o aço, guardando dasua imagem apenas o cristal translúcido.
Clarearam o lado escuroDo meu rosto, iluminaram
A noite de meu rosto: açoDo espelho que o refletiu.

Vencimentos: Cr$ 1 mil 430, apo-sentado como engenheiro da Prefeiturade Brasília. Os 80 anos passados na ca-deu-a, esperando a volta de Oscar de Bra-silia, a chegada de amigos como o editorGastao de Holanda e outros que nem te-lefonam nem vêm, são tranqüilos, eté-reos. Em paz.
Vou ficar aqui até o fim. Não

gosto de avião e não há navio para o Re-cife. Tenho saudades, sim. Mas antiga-mente tinha mais amigos lá. Agora fo-ram-se todos. Não me levam mais às fes-tas. Acabaram-se as festas. Fico aqui, nacadeira. Escrevendo.

Asa e flor do azul profundo,Primazia do alto mar,
Vela branca predileta;Na transparência do dia
És lamina ligeira
Cortando a lã dos cordeiros,
Ferindo os ramos dourados;Chama intrépida e minguante
Nos ares maravilhados.
E enquanto o sol vai crescendo
O vento recolhe as nuvens
E o vento desfaz a lã; .
Vela branca desvairada,
Mariposa da manhã.

Mentira! Há tanta mentira!
Tudo no mundo é mentira
Daqui ninguém me retira
Quem quer que seja que fira
As cordas de minha lira.
Tudo no mundo é mentira!
Tudo no mundo se estira,
Todo patife conspira,
Toda mocinha suspira
pelo amor de um caipira.
Só Bedegüeba é que aspira
O ar que ninguém respira;
Nem há ninguém que sugira
Queimar no campo uma pira.Aqui vai tudo na imbira,
Cada macaco se inspira
E do alto do galho se atira
Boas donas tenho em mira
Seja Teotônia ou Zulmira
Qualquer que me admira.
Que seja mesmo Belmira
Que fala só e delira

Pode também ser Alzira.
Aqui tudo é mentira
Não tenho a quem me refira
Nem conta que se confira
Nem verbo que se prefira
Tudo vai vira-não-vira.
Aqui eu tenho uma tira
Que não entorta nem gira
Ora veja! Que mentira!
Mas falemos de Zulmira
A pastora que sumira
Roubada pelo caipira; •
A pastora que fugira
Cavalgando num pequira.
E voltemos a Belmira
Que me deixou numa tira
Por lhe dar uma safira.

Até parece mentira!
Com mentira e mais mentira
Aqui meu canto é que expira.

fala do velho Bedegüeba em
Ot Anjos e ei Demônios de Deus.

CAMAS
REDONDAS

L P^V

CASAIS
QUADRADOS

ESTRÉIA AMANHÃ
Comédia de Ray Cooney e John Chapman
Tradução de João Bethencourt

Com:
Vanda Lacerda - Felipe Carone

Berta Loran - Lúcio Mauro
Alcione Mazzeo - Carlos Leite

Anilza Leone - Fernando José
Regina Teixeira

Direção: José Renato
Cenário: Munis Zilberbe.rg
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i%-. Cartas MasicaPopular
Justiça gratuita

A propósito da reportagem Fal-
ta de estrutura prejudica o aten-
dimento na Justiça Gratuita (JB,
3/4/.71 rogo publicar os presentes
esclarecimentos. São, efetivamente,
graves os problemas que se abatem,
indistintamente, sobre todas as
três Varas de Família especial!-
zadascm matéria gratuita (a 7a.,
a 8a. e a 9a.), sobrelevando os
atlnerites à falta de pessoal e à
precariedade de suas instalações.
Já em setembro de 1976, apresenta-
ramos à Egrégia Corregedoria Ge-
ral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro minucioso relatório da situ-
ação, agora agrvada. Aquela
época, .tramitavam na 9a. Vara de
Família cerca de 3 mil 800 ações, ci-
ira que hoje se eleva à .asa, apro-
ximada, de 6 mil ações, com o mes-
mo .número de serventuários, es-
gotadós e sobrecarregados.

Esclareça-se, contudo, que pen-
são alimentícia não é pensão pre-
vldenciàrla e que dependências de
uma Vara de Familia não são gui-
chês do INPS. Assim, não faz sen-
tido dizer a parte que "ainda não
conseguiu falar com o Juiz", porque
o Juiz ali não está para orientar a
parte — o que significaria prejudi-
car a outra e inclinar tendendo-
samente V demanda — mas existe
para fazer justiça e julgar a lide.
A pensão de alimentos se obtém
através de uma ação, sujeita a ri-
tos, prazos, diligências e outras
exlgênclps processuais, obrigando
Juizes e Curadores de Familia a
acurado exame das preitensões —
como de qualquer outra pretensão
judicial.

Adite-se que, além de preten-
soes rigorosamenlte justas, assober-
bam a Justiça gratuita pretensões
ilícitas (mulheres não casadas pre-
tendendo pensão alimentícia do
companheiro); pretensões Imorais
(mulheres casadas, vivendo e,m
concubinato com outro homem, a
pedir alimentos ao marido); pre-
tensões desonestas (mulheres ajul-
zando pedidos de alimentos, contra
o marido, em favor de filhos1 que jà
se acham sob o sustento e na com-
panhia do varão); pretensões equi-
vocadas (endereços de maridos er-
radamente indicados, forçando a
distantes e inúteis diligências dos
oficiais de justiça); pretensões
oportunistas (pedidos de guarda e
responsabilldade de menores
apenas para proporcionar aos re-
querentes um aumento de ordena-
do, com a concessão de salário-
familia) etc, etc.

Os dedicados membros da. As- .
sistência Judiciária (antiga Defen-
soria Pública) e seus zelosos estagl-
ários, mal Instalados e sempre pou-
cos para o número avassalador de
interessados, nem sempre têm
meios de obter os dados válidos
com que instruam os pedidos.
Finalmente, observe-se que, nas
demais Varas da Justiça (Cíveis,
Criminais, da Fazenda Pública, de
órfãos e Sucessões etc), o contato
com os serventuários se faz sempre,
ou quase sempre» através de ad-
vogados, técnica e intelectual-
mente dotados, além de socialmen-
te educados; nas Varas de Familia
da Justiça Gratuita esse contato se
faz pela própria parte interessada,
geralmente inculta, emoclonalmen-
te excitada e financeiramente afli-
glda, com o que são freqüentes os
insultos e agressões verbais a escre-
ventes e demais serventuários, em
desrespeito e desgaste à própria
Justiça.

No caso de Gleide Moreira,
nominalmente citada pela excelen-
te reportagem, a petição inicial de
seu processo n? 3392-76 deu entrada
em Juízo a 19/8/76, sendo, na unes-
ma data, despachada com a
exigência de que se mencionassem
também os nomes de seus filhos,
igualmente autores da ação. A
exigência foi suprida em 1/9/76 e
jà a 8 do mesmo mês era proferida
sentença, homologando acordo en-
tre os interessados e o varão ali-
mentai-te, na base de 80% do sala-
rio mínimo mensal. Por se itratar
de blscateiro, o desconto não se
pode efetuar em folha de ven-
ctmentos, necessitando ser pessoal-
mente intimado para o cumpri-
mento do acordo, que não honrara,
o que somente por meio de Oficial
de Justiça é possível, dentre as cen-
tenas de lntlmações idênticas a
efetuar, quase sempre em lugares
distantes, inacessíveis e perigosos
(favelas, loteamentos, morros etc).
Sacrificados e sobrecarregados, os
serventuários não podem fazer
mais do que jà fazem, aguardando-
se que, com o encerramento do
concurso recém Tealizado pára o
preenchimento de cargos na Jus-
tiça, estas sofrld.as Varas de Fami-
lia da Justiça. Gratuita sejam aqui-
nhoadas com substancial reforço
de pessoal, sem o que entrará, bre-
ve, breve, em insuperável colapso.
Agradecendo a publicação destes
esclarecimentos, parabenizo os au-
tores da mencionada reportagem
pelo cuidado e objetividade da pes-
qulsa. Ivaldo Corrêa de Souza, Juiz
em exercicio na 9a. Vara de Fami-
lia — Rio de Janeiro.

Ruschi
Das reportagens sobre o caso

Ruschi conclui-se que, democrática-
mente, ele não venceria. A mata
não tem valor, a não ser que se
possa extrair dela a madeira (que
leva 100 anos a crescer). O des-
matamento de mais alguns alquei-
res evidentemente que não altera
coisa alguma. Uma fábrica d e
papel seriam divisas e emprego pa-
ra muita gente. Não deixar matar
os últimos jacus também parece
maldade, pois rouba a possibilidade
de matar a fome a um pobre. Hans
Holl — Nova Friburgo (RJ).

Canal 7
Estou profundamente chocado

com essa campanha maciça contra
o canal 7, Guanabara, a mais nova

emissora de TV do Rio. Para de.s-
truir as intenções da nova estação,
argumentam que representa
diminuição do mercado de traba-
lho dos artistas brasileiros, pelo
grande número de filmes que apre-
senta. Ora, esses mesmos filmes são
mostrados em versões dubladas por
artistas brasileiros, utilizando dire-
tores brasileiros e empresas brasi-
lelras. A própria estação, que me
conste, náo possui nenhum técnico
estrangeiro. São — pude verificar
— 300 funcionários, na sua maioria
cariocas. Deixem a TV Guanabara
em paz; deixem-na seguir seu
caminho — não é mesmo, Globo,
Tupi, SS e Educativa? Petrúrio dos
Santos — Rio de Janeiro.

Coroas
No JB de 16/10/77, Classifi-

cados, página 9, encontramos o
anúncio pedindo uma "secretária
coroa", vazado numa- linguagem
digna de diferentes avaliações, nes-
ses tempos magros de Informação.
I1?) ética: há sempre um processo
normativo no sentido de se pre.ser-
var ou respeitar cada profissão per
se; 2?) censura: não se poderia
exorcizar, no caso, o 'aspecto válido,
de se fiscalizar determinados tex-
tos de publicidade; 3?) cultura e In-
formação: é de se pressupor culttu-
ra. e informação em formandos de
Advocacia; no momento o Governo
estuda diversas alterações na legls-
lação trabalhista brasileira, visan-
do a sltuacionar a posição da mu-
lher com Iguais direitos ao homem;
4. pura rejeição: a inserção
domingo vindouro, no mesmo Cias-
sifiçados, do seguinte anúncio:"Advogado Coroa — Escritório de
secretárias, composto de jovens se-
cretàrias, precisa de um advogado
que não seja jovem, de preferência
com mais de 40 anos, que seja
educado, simpático, que saiba falar
e escrever corretamente e que gos-
te de trabalhar muito e ganhar
pouco" (...) À juventude tudo é per-
mitido, até a carruagem de erros.
Carlos Campanella — Rio de Janei-
ro.

Sociais
O Caderno B de hoje (5/9) traz

uma reportagem tragicômica sobre
o brasileiro. Problemas que mere-
cem ser do conhecimento de todos
e que também deveriam merecer
a atenção dos responsáveis, o que
na maioria das vezes não acontece.
(...) Mas o que chama mais a aten-
ção é a descrição de um casamento
feita na página seguinte, entre dois
colunáveis da classe altíssima. (...)
O que mais dói é a disparidade, a
distancia entre o retirante da pri-
meira página com os embaixadores
e doutores do casamento, apesar de
estarem tão próximos nos jornais
e na lei de Deus.

O que mais dói é saber que eles
comem feijão, farinha e restos de
carne, em contraste com o plateau
de queijo que foi servido no casa-
mento. (...) É duro vê-los vestidos
com camisas e calças rasgadas (...),
estragadas pelo suor de quem nun-
ca pôde colocar na cabeça o que
seja um modelo de Guilherme Gui-
marães plissado em degrade, como
uma das grã-finas estavam ves-
tidas. (...) A recepção foi de alta
qualidade, bela e elegante. Como a
sociedade de uma cidade receberá
estas almas que vagueiam, tristes
e doloramente pelas estradas escu-
ras e fétidas? Será que a cidade as
aceitará, as integrará em suas pró-
prlas comunidades? Acho que não.
(...) E eu só me pergunto: até
quando os homens serão diferen.-
tes? Guilherme Salgado Rocha —
Juiz de Fora (MG).

Correspondência
Somos ganenses e queremos

corresponder em inglês com jovens
brasileiros. Seguem .nossos en.dere-
ços: Josiah Jackson Mensah (16
anos) — C 3/2 Royal Lane Cape
Coast, Ghana, West África. Kwasle
Panyin (16 anos) — mesmo endere-
ço. Justina Mensan (16 anos) —
Box 38, Cape Coast, Ghana, West
África. Prudence Hagan (16 anos)
— Cape Coast, Chana, West África.
Percy Dadzie Bon.ney (15 anos) —
P. O. Box 161, Cape Coast, Ghana,
West África. George D. Bonney (17
anos) — C 3/2 Royal Lane, Cape
Coast, Ghana, West África. Josiah
F. Mensah (14 anos) — 3/2 Royal
Lane, Cape Coast, Ghana, West
África.

Escola de Artes
E' inadmissível o fechamento

da Escola de Artes Visuais do Par-
que Laje, que será transformada
em Museu do Índio, segundo ouvi.
A escola é um verdadeiro núcleo
artístico-cultural, já realizou mais
de 150 eventos de artes — entre
eles a III Exposição Mundial de
Fotografia — e tem atualmente 1
mil 500 alunos, em sua maioria
dotados de real talento. Afonso
Henriques D'011velra Soares — Rio
de Janeiro.

'Fog' emocional
Dizem que o fog é exclusivo da

Inglaterra. No Rio, existe o fog
emocional. Ninguém tem tempo pa-
ra ninguém. O fog é tão Intenso
que você só sabe que foi roubado,
mas nem viu a cara do ladrão. Há
uma surdez geral. Cada apressado
tem ainda mil coisas e fazer; coisas
que só Interessam a ele. E você não
Interessa em absoluto. Você e o seu
ladrão; este, sim, lhe pertence,
Gostaria de desaparecer, mas só o
Idi Amin Dada conseguiu, e foi por
pouco tempo. Maria de Lourdes Af-
fonso Penna Kamnitzer — Rio de
Janeiro.

As cart» dei loilore» surão publicada]
só quando tiverem assinatura, nome compl-
te • legível • endereço. Todos estes dados
serão devidamente verificados.

O QUE FICOU DOS
FESTIVAIS DA TV

\PÓS 10 ANOS
J. R. Tinkorãò

FrUCO 
mais de 10 anos

depois da experiência de
catarse coletiva vivida

sonoramente pela juventude
da nova classe média brasileira,
o LP da Phonogram Os Gran-
des Momentos dos Festivais da
Música Popular Brasileira vem
relembrar, agora sem o baru-
lho das platéias, um pouco do
resultado musical daqueles tor-
neios em que a vaidade e a pre-
tensão puderam subir ao palco,
para cantar o coro trágico das
frustrações sociais em luta com
as ilusões revolucionárias.

Como fantasmas de um ce-
nário de enganos culturais e de
vazio, enquanto significado so-
ciai (a alma dos festivais de te-
levisão, hoje se percebe, eram
os gritos das minorias trans-
formadas em "multidão" de au-
ditório), as músicas mais fa-
mosas dos festivais de música
popular da TV-Record de 1966
a 1969 só servem para revelar,
hoje, que onde se pensava exis-
tir propostas de vanguarda, por
exemplo, só existiam bolero e
iê-iê-iê.

De fato, com exceção cie
Domingo no Parque, de Gilber-
to Gil, classificada em segundo
lugar no festival de 1967, e que
representou uma experiência
bem sucedida em termos de in-
tegração de música e letra de
caráter novo e original, tudo o
que já não era obra do povo —
como A Banda, Disparada, A
Estrada e o Violeiro e Ponteio
— ou era bolero puro, como O
Cantador, de Dori Caymmi e
Nélson«*Mot_,.0_ laolero com
harmonia americanizada estilo
bossa-nova, como Eu e a Brisa,
de Johnny Alf. Isso quando não
era bolero-iê-iê-iê, em Comüni-
cação, de Edinho e Hélio Ma-
teus, ou tentativa de diluir a
toada brasileira em ritmo de
bossa-nova, como no caso de
Edu Lobo e Guarnieri.

Aliás, chega a ser curioso
o levantamento dos nomes dos
compositores ligados à era dos
festivais de música popular de
televisão, para fins de se per-
guntar a seguir: onde estão eles
agora?

Em primeiro lugar, quem
eram os tais compositores? Chi-
co Buarque de Holanda, Caeta-
no Veloso, Gilberto Gil, Edu Lo-
bo, Geraldo Vandré, Johnny
Ali'. Sidney Miller, Dori Caym-
mi, Theo de Barros, Nelson Mo-
ta, isso para falar só nos repre-
sentados.

Não há dúvida de que a
resposta à pergunta não é mui-
to animadora: de todos, o único
ex-jovem da revolucionária e
vanguardeira classe média de
nível universitário que conti-
nua a vender bem o seu peixe é
exatamente aquele que, à épo-
ca de A Banda, era acusado de
manter-se preso às tais raízes
nacionais e populares, que Gil-
berto Gil chamaria de mandio-
ca ("Raiz, que eu conheço, é
mandioca").

Os outros, onde estão os
outros? Não seria difícil respon-
der, mas seria cruel. Que conti-
nuem, pois, no esquecimento ou
na marglnalização.

Pelo menos até que com-
preendam que, fora do povo,
não há salvação.

Arquivo/1966 e 1968
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Musica

ANTES DO OCASO, A "CHAMA"

DE WILLY ILUMINA A BIENAL
Ronaldo Miranda

LA 

Flamme -'Une Chan-
delle. A primeira vista, o
título pode parecer preten-

cioso, para uma obra participante
da 2a. Bienal de Música Brasileira
Contemporânea, composta por um
pernambucano de 39 anos que inte.
gra o corpo docente' da Universi-
dade de São Paulo como professor
de Composição e Análise. Mas se
examinarmos atentamente as pro-
posições conceituais e musicais des-
sa belíssima criação de Willy Cor-
rea de Oliveira, que o conjunto Ars
Contemporânea executou sábado,
na Sala Cecília Meireles, vamos
concluir que a denominação tem a
sua razão de ser e que o composi-
tor agiu com propriedade ao man-
ter o título original do poema de
Gaston Ja_b._H__.ue inspirou sua
obra.

A designação francesa — que,
na nossa literatura musical, tem
antecedentes históricos em Henri-
que Oswald e, mais recentemente,
em Almeida Prado (vide os orató-
rios Villegaignon e Therese) — foi
usada por Willy para melhor defi-
nlr o clima emocional de sua peça
que, do ponto-de-vista da constru-
ção musical, usa como elemento ge-
rador o 2.9 movimento do Concerto
K. 456, de Mozart. Com bom gosto,
aguda percepção intelectual e gran-
de dose de musicalidade, o autor faz
aparecer progressivamente, em
meio à linguagem contemporânea,
o universo mozartiano, numa espé-
cie de variações ao contrário, em
que as células originais vão surgin-
do cada vez com maior nitidez e o
tema principal (em sol menor) é
guardado para a conclusão defini-
tiva. De grande força poética são a
imagem das velas acesas nas estan-
tes dos músicos, o solo longiquo da
trompa, a escuridão, os silêncios. Os
gestos e os elementos cênicos têm
nessa obra coerência e sábia utili-
zação, nunca diminuindo, mas sem-
pre valorizando a expressão mu-
sical.

Difícil e intimista, La Flamme
d'une Chandelle obteve uma exe-
cução atenta e eficaz dos Ars Con-
temporanea, para quem foi espe-
cialmente escrita no ano passado.
Faltou apenas um pouco mais de
interiorização para a atmosfera da
partitura, o que deve ser atribuído
ás câmaras de TV que giravam per-
türbadoras pelo palco, bem como
á crise que dividiu o grupo às vés-
peras do concerto, quase impedindo
a sua realização. Atuando sem re-
gente, para enfatizar a atmosfera
de recolhimento da peça, Marcelo
Bonfim (flauta), Tsunemichi Na-
gamine (oboé), Luis Viana (clari-
neta), Thomas Trittle (trompa),
Ana Maria Scherer (viola), Jorge
Ranevsky (violoncelo) e, especial-

mente, Vanla Dantas Leite (pia-
no) deram o melhor de si para pro-
jetar com convicção o pensamento
do autor.

Utilizando a mesma formação
instrumental, com o compositor ao
piano e regência de Guilherme
Bauer, o Ludus, de Murilo Santos,
foi igualmente bem interpretado,
provando a partitura que o autor
continua desenvolvendo seriamen-
te o seu trabalho criativo, revelado
para o público com a expressiva In
Memoriam, peça premiada no con-
curso do ICBA em 1973 e executada
pela Orquestra de Colônia em sua
tournée latino-americana daquele
ano. Com momentos de tensão e vi-
gor, o Ludus consegue unidade de
linguagem e equilíbrio formal ad-
miráveis.

Num flash-back estilístico —
que, ao invés de comprometer, re-
velou a abertura de horizontes do
conjunto — o Ars Contemporânea
apresentou uma inspirada versão
dos Co?t„cos Serranos, de Guerra
Peixe, sob a regência do autor. Com
o acompanhamento instrumental
distribuído entre o piano, a clari-
neta e o violoncelo, surgiu a voz
suave, bela e sema vibrato de Ma-,
ria da Glória Capanema para ex-
primlr os versos de Raul de Leoni
que Guerra Peixe sabiamente mu-
sicou. Nos três expressivos movi-
mentos — Almas Desoladamente
Frias, Confusão e História Antiga— a solista manteve suas inflexões
sensíveis e boa dicção, faltando-lhe
apenas um pouco mais de volume e
densidade dramática. Tais detalhes,
por outro lado, deveriam ter sido
levados em conta pelos instrumen-
tistas que a acompanharam, que,numa interpretação mais amadu-
reclda, tocariam de certo com con-
tornos menos incisivos e melhor vi-
vencia cameristica da obra.

Usando a voz humana como
complemetnto ideal para os sons
eletrônicos, Vanla Dantas Leite
mostrou que prossegue com êxito
o seu trabalho como compositora
em Ainda em Agosto (ou AÚ7i 77?),
peças baseada num texto de Pablo
Neruda. Entre um lúgubre badalar
de sinos, a voz densa e comunica-
tiva de Victoria Elnecave realizou
maravilhosamente as propostas mu-
sicais da compositora, contrapon-
tada pela voz falada de Stella Frei-
tas, que (por um problema da am-
plificação ou emissão defeituosa)
não conseguiu transmitir inteli-
gèritemente o texto para o públi-
co.

A obra para viola e piano de
Jorge Antunes — Microformôbiles
I — não pôde ser devidamente apre-
ciada devido a um choro de crian-
ça na platéia, que cortou total-
mente o clima da execução. E as

Estruturas Verdes, de Ricardo Ta-
cuchian, foram prejudicadas por
uma execução Irregular, que deixou
entrever, contudo, combinações
timbricas interessantes e felizes
contrastes entre o piano e os dois
arcos.

Uma discordância entre os mú-
sicos do Ars Contemporânea em
relação ao texto e ao espirito ideo-
lógico da peça Arca de Noé, que se-
ria apresentada ao fim da noite
como criação coletiva do grupo,
provocou um certo mal-estar na
sua apresentação de sábado e pre-
judicou de certa forma o decorrer
das interpretações. O clima de de-
sentendimento, já sentido nos en-
salos da véspera, levou inclusive o
compositor Aylton Escobar a reti-
rar sua obra Movimentos do pro-
grama, por julgar que os Instru-
mentistas estavam sem o élan ne-
cessárlo para realizá-la adequada-
mente. Não deve, contudo, o con-
junto dlvldlr-se ou deixar esmore-
cer o seu digno trabalho pelo Insó-
llto episódio de sábado: o que o Ars
Contemporânea apresentou até ho-
je lhe credita toda a nossa confian-
ça, especialmente pelo fato de ser
o grupo cameristico carioca que
abriga maior número de títulos bra-
silelros contemporâneos no seu re-
pertório.

Domingo, com um concerto da
Orquestra Sinfônica Nacional sob
a regência de Roberto Ricardo
Duarte, o encerramento da Bienal
constituiu-se numa volta vertiglno-
sa à tradição, onde dois expoentes
da nossa criação musical — Mlgno-
ne e Guarnieri — foram represen-
tados por obras que não se insere-
vem no melhor estágio de suas ex-
tensas produções. Na primeira par-
te do programa, como ponte de li-
gação para o passado, foram muito
bem executados pela OSN os Qua-
tro Movimentos para Orquestra de
Cordas, de Oswaldo Lacerda, e a
Fantasia-Concerto para Trombone
Tenor e Orquestra, de Nelson de
Macedo.

ESTILISTICAMENTE 

desigual,
a peça de Osvaldo Lacerda
começa vigorosamente com

um tenso movimento intitulado
Fortepiano, em que o compositor
utiliza com propriedade os pizzica-
tos bartok e contrasta habilmente
os solos com a massa de cordas. Os
tempos restantes, contudo, apesar
de tecnicamente muito bem escri-
tos, desmontam o clima inicial da
obra com uma intensa apelação pa-
ra a seresta e o chorinho, em lin-
guagem bastante desnivelada. Nao
sou contra aqueles que desejam se
manter fielmente nacionalistas ou
procuram fundir essas tendências
com as técnicas contemporâneas. A
unidade do discurso musical, no en-
tanto, deve estar sempre em vista

e, nesse particular, as proposições
de Lacerda não atingiram o seu de-
siderato.

Tentando uma aprdximação
mais eficaz com a música de hoje,
Nelson de Macedo projetou ima-
gens fortes na sua Fantasia, mas
também não conseguiu uniformi-
dade de linguagem. Seu maior
mérito foi o de ter mantido um lio
condutor e salvaguardado acesa a
chama do interesse estético. liou-
ve, porém, algumas vulgaridades
melódicas para o trombone so-
lista no segmento conclusivo e
choques estilísticos que prejudica-
ram a unidade da obra.

Um tanto desvalorizado por
desencontros da orquestra, o V>
movimento do Concerto para Cor-
das e Percussão, de Camargo Guar-
nieri, mostrou ser, no verdade, uma
peça para cordas com acompanha-
mento de percussão. Nada concer-
tante, a partitura, ao invés de dia-'
logos, apresentou enunciados me-
lódlcos nordestinos expostos pelas
cordas, com redundante acompa-
nhamento percussivo. Verdadeiro
bálsamo para os ouvidos da assls-
tência foi o movimento lento que
se seguiu, onde Guarnieri .aba-
lhou somente as cordas, que são
o seu verdadeiro material nessa
obra. Com a regência fluente e
plástica de Roberto Ricardo Duar-
te,, o universo sonoro do autor foi
então projetado em toda a r>ua be-
leza e èensldade poética. Menos
óbvio que o movimento inicial, o
último tempo voltou a exibir a per-
cussão, reservando-lhe até mesmo
uma cadência, que, no entanto, em
nada justificou a sua utilização na
peça.

Encerrando a Bienal, uma ver-
dadelra luz crepuscular: a Nazaré-
thiana n? 2, de Mignone, escrita
num padrão que não poderia ter
sido mais tradicional. Trata-se de
uma obra sincera, em que o compo-
sitor explora o universo fértil de
Nazareth numa fidelidade estilísti-
ca excessiva, não projetando a sua
música para o futuro (como o ex-
celente Divertimento para Piano e
Orquestra, de Marlos Nobre) mas
para o passado.

Com todo o respeito que dedi-
camos a esse renomado mestre da
criação musical brasileira, temos
que discordar do seu desejo de par-
ticlpar da Bienal com uma obra
como essa: fluente, bem orquestra-
da, mas de sabor pré-histórico. O
jovem octogenário Mignone tem
muitas produções que se enquadra-
riam no espirito da iniciativa, mui-
tas delas melhores que grande par-
te do que foi ouvido, à guisa de
vanguarda, nessa eclética semana
musical da Sala Cecilia Meireles.
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Lá como cá
• Por pouco o diretor do Pala-
cio de Versalhes, Gerald van der
Kemp, não tinha o mesmo desti-
no que vitimou tragicamente se-
mana passada a Duquesa Peggy
d'Uzès.

e Van der Kemp jaz agora num
leito de hospital com o crânio
fraturado, vitima de um atrope-
lamento numa estrada secunda-
ria da França.

• Perseguido em seu automóvel,
onde viajava com a mulher, por
um bando de assaltantes motori-
zados, acabou saindo da estrada
e caindo numa vala. Deste aci-
dente, que pelo menos o livrou
dos ladrões, saiu ileso. Ao tentar,
porém, socorro acenando para os
carros que passavam descuidou-
se e foi atropelado.

Zózimo

Capital
do tênis

e São Paulo é hoje a cidade bra-
sileira que concentra as grandes
promoções internacionais ãe tê-
nis, como acaba de ocorrer agora
com o Colgate-Palmolive. No ma-
pa ãe alguns áos expoentes mun-
diais do esporte, o Rio, distante
400 quilômetros de São Paulo, é
um ponto remoto e desconhecido.

e E é compreensível que seja as-
sim. O gráfico do boom do tênis
no Rio, embora apreciável, é bem
menos significativo que o pau-
lista.

Uma meâiáa dessa diferença
pode ser dada. pelo ritmo em que
se multiplicam na paulicéia as
quadras ãe aluguel, onde qual-
quer um pode comprar uma hora
e jogar. Eram 26 em setembro do
ano passado e são agora 120.

• • •

MÁ COMPREENSÃO
O posto de gasolina instalado

na Vieira Souto com o Jardim de
Alah, mais conhecido como posti-
nho, apesar de fechado nos fins
de semana como todos os outros,
mantinha um empregado de plan-
tão do qual se socorriam todos os
que precisavam de gelo.
e Agora, o empregado permane-
ce de plantão, mas o gelo desapa-
receu.
e Ao que consta, a proibição do
Conselho Nacional do Petróleo diz
respeito apenas à venda de gasoli-
na, óleo e outros derivados. Nada
há contra os combustíveis para
cujo consumo o gelo é indispen-
sável.

O GRANDE CALOTE
e Quando comunicaram ao chef Michel
Guérard (foto), o inventor da discutida
nova cozinha francesa, a cuisine min-
ceur. que o Marechal Tito, ao término da
visita oficial de três dias à França iria
descansar hospedando-se em seu famoso
hotel de Eugenie-les-Bains, ele esfregou
as mãos de contentamento.
e Quando, entretanto, três dias depois,
o Presidente da Iugoslávia deixou o ho-
tel, cuja cozinha é exaltada pelo Gaült
et Millau com a cotação máxima e pelo
Michelin com duas estrelas, Guérard não
aparentava mais a mesma alegria. O
Marechal, regiamente instalado com
uma comitiva de 50 pessoas, saíra sem
pagar a conta.
e, Só restou ao bom e competente Gué-
rard, para quem a hospitalidade tem
seus limites, enviar a conta, cujo total se
recusa a revelar, embora se saiba que é

Ibem 

alto (50 dóla-
res o quarto e 65 a
suíte), diretamente

jpara o Presidente
[Giscard d'Estaing.

As desventuras
| do chef começaram
[já na chegada do
I Marechal Tito, que
(apareceu arrastan-
do atrás uma corte
que incluía quatro
de seus Ministros,

[seu Embaixador na'França, seis asses-
sores, um médico, duas enfermeiras, um
intérprete, uma cozinheira, um mordo-
mo e 30 guarda-costas.
e Como o hotel tem apenas 40 quartos,
foi necessária a colocação de camas ex-
trás nos quartos, trahstornando-se as-
sim todo o serviço. Até um telefone com

. uma linha direta para Belgrado foi ins-
talado.
e Mas o que mais aborreceu Guérard,
além do calote, certamente foi a presen-
ça, na comitiva, da cozinheira pessoal do
Marechal, uma iugoslava idosa, que re-
petia diariamente o mesmo menu: sopa
de repolho, salsichas, carne cozida e fran-
go como breakf ast, às seis da manhã; oito
a 10 pratos variados no almoço; um pas-
tel de queijo no lanche e sopas suculen-
tas no jantar.
• Não é, aliás, a primeira vez que o Ma-
rechal Tito causa problemas a seus anli-
triões. Em Portugal, país também visi-
tado pelo Presidente iugoslavo, Tito pe-
diu que sua suíte no Palácio Queluz fos-
se atapetada, prevenindo provavelmente
a possibilidade de uma queda. As auto-
ridades lusas, horrorizadas, se viram
obrigadas a passar um adesivo sobre o
chão de mármore do banheiro com o ris-
co de danificá-lo seriamente.
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O new look ãe Raquel Welch, nas
telas francesas em L'Animal, ao lado de

Jean-Paul Belmondo

MEIA RAZÃO
e Meses atrás, esta coluna publicou
uma nota sobre a Copa do Mundo in-
formando que apenas 10 mil ingressos
ficariam à disposição da torcida brasi-
leira para os jogos da chave da Sele-
cão Nacional.

• A nota foi imediatamente contes-
tada pela imprensa argentina, que a
considerou incorreta e capaz de causar
desnecessariamente tumulto.

e Não deixavam de ter razão os cole-
gas argentinos. Não serão apenas 10
mil os ingressos que tocarão aos torce-
dores brasileiros. Serão 7 mil 500.

QUE LOS HAY, LOS HAY
e O Secretário da Receita Federal, Sr Adíl-
son Gomes de Oliveira, deixou escapar numa
roda de amigos, na sexta-feira, a informação
de que há mesmo estudos para a cobrança de
um depósito compulsório para as viagens para
a Argentina, Uruguai e Paraguai.

e Não se sabe ainda nem quando nem
quanto.

Alumínio anodizado
CRADILBABA"

Proteção ideal
para seu filho.

289-1941
350-0449

n FESTA DA CRIANÇA
DO TIVOLI PARK

Até dia 30 de outubro
Mais incrementada do que nunca. Distribuição de milhares de
brindes. Crianças com direito a usar de todos os brinquedos,
pagarão CrS 40,00 de ingresso e adultos, CrS 50,00. Participa-
ção especial da Varig, Cruzeiro do Sul, Coca-Cola, Nestlé,

Piscinas Tone, Kibon e Dinamate.
Oe 2,a a 6.a: das 16 h à meia-noite. Sábado: das 15 à meia-

noite. Domingo: das 10 à meia-noite. {
Tivoli Park - Diversão Sadia <¦
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Garanta sua aprovação
ALEMÃO - INGLÊS - FRANCÊS

Copacabana
2-379198
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HOTELlH
AMAZONAS

BELOHORIZONTE-MG.
Av Amazonas, 120-Tel 224-4611
Serviço de copa 24 horas por dia

Apartamentos com ar condicionado,
TV e geladeira

Estacionamento coberto ao lado
Filiado a todos cartões de crédito.

JO€ G JACK BAND
TAMBÉM NA

IPANEMA D€SIGN
- COM A UNHA

BAND PLATC

^ IPANEMA JO€ € JACK
) DESIGN BAND

56. Farine ile Anioedo 157 A.Barata Ribeiro
tels 2871423e 287 4283 tels.25b 9535 e 237 5092
Horário:das10as20honis Horário: ilas 10 as 12 e ilas W as 18,30 h

• MELHOR
EM MOVEIS DE ISIIIS

HJgmatisse
RUA G0IAS. 55"
PIEDADE -TEL.: 2292967
(Em trenti iQimi filho)

TAPETES
PERSAS

Venda especial, última oportu- I
• nidade de comprar com pre- I
ç=s íntiqos: SAVARIEGO: I

Rua Anita Garibaldi, 60 — I
Loia I - lei.: 257-0072. BU- I

. CHARA - 3.42 x 2.52 e oulro^j

L

O TEMPO 1
É DE ECONOMIA

Seja mais
inteligente comprando na

s4cÇowtd'fuá
Ru.i Visc.He Pi<,ij;i,í.l4
Lj. 107-"le!:?87 15997

lfi LEIL AO
Eu adoro

fazer Zapt-Zapt.
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Zapt para cima. Zapt para
baixo-Uma graça as minhas
cortinas de enrolar da Deco-
re. Meu único sofrimentozi-
nho foi escolher entre 120 mo-
delos e tantos tecidos, até
mesmo plastificados. Mas
agora, com assistência técni-
ca gratuita e garantia de 5
anos, eu posso repetir quan-
tas vezes quiser meu adora-
vel zapl-zapt.~1
zat&pt

da decore o
28741836 267-1103
RuaFranciscoSá65

1«Í
«^-iHOJE

às 21 hs.
Local: _ _

GALERIA
LUIZBUARQUE
DEHOLLANDA
& PAULO „
BITTENCOURT «>
Rua das Palmeiras, 19
Botafogo — Rio de Janeiro

^J

INGLÊS
AOS

SÁBADOS
AUDIOVISUAL

INTENSIVO
ÀS7,10,13e16h

• • • •

CURSOS ESPECIAIS
PARA EMPRESAS

¦k Solicite informações. JM

Pres. Vargas, 509/16?
222-5921

L. Machado, 29/317
265-5632

Conde de Bonlim, 297/2?
264-0740

Não cobramos matricula

Tel.: 266-5837

V LEILÃO Telefone para
264-6807

e façí uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

Bienal de perto
Só visitando a Bienal de Suo

Paulo e contemplando com os pró-
prios olhos o que lá está exposto c
possivel compreender a bronca do
escultor Frans Krajcbefg ao se ver
preterido pela representação argen-
tina para o prêmio principal da
mostra.

E' realmente tão ruim o que
mostram os argentinos que se sai da
exposição achando que Krájcberg
falou pouco.

KODA-VIVA
Houve lesta a bordo do DC-10

da Varig que chegou ontem de ma-
nhã de Nova Iorque. Pele, passagei-
ro da Ia. classe, aniversariava e a
data foi devidamente comemorada
com um bolo e flutes de cliampã.

Feitas as contas, o roubo do ele-
c/ante Hotel. Sherry-Netherlanã, de
Nova Iorque, rendeu aos ladrões, en-
tre dinheiro vivo e jóias, cerca de 2
milhões de dólares.

O General Santa Rosa, presiden-
te do Automóvel Clube, foi eleito
membro efetivo da Federação Inter-
nacional de Automobilismo.

Maria Inés e Jorge Piano regres-
saram de uma movimentada tempo-
rada em Monte. Cario e Paris.

Eliana Bernardes reúne amanhã
um grupo para almoço em torno de
Gina Maciel de Sá.

Vivi Nabuco chegou domingo de
Paris participando, como passageira,
do vôo rasante do Concorde sobre o
Aeroporto de Jacarepaguá.

Guy Burgos está sendo esperado
esta semana no Rio.

Longo tête-ã-téte, domingo, no
almoço do Nino: Embaixador Wal-
ther Moreira Salles e Horácio de Car-
valho.

E' realmente definitiva a separa-
ção de Bianca e Mick Jagger. O rol-
ling-stone circulou durante toda a
semana passada na noite de Paris de
namorada nova, uma loura eston-
teante chamada Jenny Hall.

De Nova Iorque, chegaram Ta-
nia e Jorge Guinle. Também Silvi-
nha Vidal e João Miranda.

Nasceu Mariana, primeira filha
de Elisa e René Mostardeiro.

Chega ao Rio dia 6, para dar um
curso a dentistas cariocas, o profes-
sor inglês John Mac Lean, conside-
rado o maior ceramista do mundo.
Várias grandes estrelas ão cinema
mundial sorriem com os dentes dele.

Os Srs Caio de Alcântara Macha-
do e Luis Carta voam amanhã para
Dallas, Texas, onde pretendem acer-
tar a organização, no ano que vem,
de uma quinzena brasileira.

A Sra Teresinha Magalhães Pin-
to festejou domingo seu aniversário
entre amigos.

A boate Elysée-Matignon, em Pa-
ris, sucesso da noite de Paris há mais
de seis meses, entrou lentamente em
declínio.

O colunista mineiro Wilson Fra-
de homenageará dia 28 com um jan-
tar no Rio o casal Bertrand Peugeot.

Quem íala
Kstá no Uiii desde do*,

mingo o escritor Alain
Robbe-Grillet, criador do
nouveau roman francês.

Veio para uma série de
conferências no RiííTsão
Paulo.

A primeira delas será
na quinta-feira no auditó-
rio da Universidade Fe-
deral Fluminense. O tema,
o nouveau roman, pero
tempo que tem de vida.
quase 20 anos, já não é
mais assim tão nouveau.

Zona de
combate

Mais de 50 mil pessoas
— entre jornalistas espe-
cializados, compradores,
modelos exóticos e repre-
sen tantes estrangeiros —
estão em Paris, concentra-
dos para o início da .tem-
porada de lançamento das
coleções de prêt-à-porter
para o inverno.

Durante uma semana
88 designers de moda mos-
trarão suas criações, mui-
tas vezes em desfiles para-
lelos (às vezes até três de-
les à mesma hora em lu-
gares diferentes), numa
concorrência que nem a
Chambre Syndicale du
Prêt-à-Porter nem a Fede-
ration Française du Prêt-
à-Porter Feminin conse-
guem controlar.

A maratona será ini-
ciada hoje por André
Courrèges e Philippe Ve-
net, ambos às 18h, respec-
tivamente no Palais dos
Congrès e na Salle Wa-
gram, e encerrada na
quinta-feira, dia 3 de no-
vembro, com o desfile de
Valentino.

Entre a abertura do
primeiro desfile e a cor-
tina do último, uma cer-
teza garante os figurinis-
tas: a movimentação, em
compras e encomendas, de
nada menos que 1 bilhão
de dólares.

VOLTA ÀS
BANCAS

• A revista O Cruzeiro,
que circulou recentemente

com um número extra
para garantir a compra

do titulo, voltará às
bancas semanalmente

a partir do dia 6
de dezembro.

• A revista será
impressa e distribuída

pela Editora Abril.

Zózimo Barrozo do Animal

Transforme
bijouteria de pratanum negócio

que vale ouro.
Apesar de ser grande, Gardênia fabrica bijoulerias cie prata

com o carinho de artesãos.
Por isso, oferece o que'há de mais fino. E mais procurado

em todo o país.
Suas criações tem. infinidade de.modelos, usos e formas paia

yocê ter muito mais opções.
E possa vender com maior facilidade. Basta você dar uma

, olhada na Coleção 78 da Gardênia: ninguém resiste.
E lucro tão garantido quanto prata de lei. No Rio ou em

São Paulo, consulte a Gardênia antes de comprar qualquer
bijouteria de prata.

Para que ela se transforme num negócio que vale ouro.

Procure os nossos
escritórios.

-•••¦•¦ ;''_ll_Si:;;:

í - ^H cádenia Bijouterias de Prata
RIO: Avenida Pres. Vargas, 482 - 8? andar - sala 810
Telefone: 243-0664
S. PAULO: Avenida Prestes Maia, 220 - 10.° andar-
saia 102 - Telefone: 229-1620
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DEZ REGRAS PARA UM
PAI-DETETIVE

ACHAR O FILHO DROGADO

Muitas vezes, embora nem sempre
(o tema é complexo), o consumo de
drogas pelo adolescente tem sua
origem na relação conflituosa com
os pais. Quando a relação com os
pais está baseada na mentira, a
probabilidade de ocorrência dos
comportamentos de fuga é
especialmente elevada. Muitos pais
dão uma idéia falsa de sua "felicidade
conjugai", ocultando dos filhos os
problemas para não feri-los (o que
acaba por feri-los ainda mais). É
quase certo, então, que seres de uma
familia se tornem estranhos sob o
mesmo teto.
Assim, quando a distancia entre pais
e adolescentes é tanta, já não é
possível o diálogo, o conselho, a
ajuda. Os filhos passam também a

ocultar seus problemas e os pais se
transformam em verdadeiros detetives
para "descobrir" e "detectar"
segredos. Em geral, essa atitude
conspiratória só agrava os situações,
principalmente porque os pais estão
sempre prontos a "botar o dedo no
nariz" do filho, se, por acaso, suas
suspeitas se concretizam. Se um
pai não sabe quando o filho está
drogado, não sabe quando está
sóbrio. Antes de comportar-se como
detetive, para defender sua imagem
autoritária, os pais deveriam
simplesmente aproximar-se dos filhos.
Se existe um convívio real, não há
necessidade de fórmulas ou receitas
de comportamento.
O Dr Oswald de Andrade, psiquiatra
que pesquisa tóxicos e tem vasta

clientela nesse campo há muitos
anos, assegura que de nada
adiantarão as descobertas ou as
confissões, se os pais não se
conscientizarem de sua abordagem:
deve ser suave, com muita
compreensão e humanidade.
— Na verdade, é fácil descobrir se
seu filho é dependente ou não de
tóxicos. Se ele estiver fazendo uso de
estimulantes sua pupila se dilatará,
ficando vermelha. Se estiver
dependente de substancias morfínicas
ou de derivados sintéticos de ação
morfínica, a pupila ficará em miose
(pequena). E, de modo geral, há
depauperamento físico,
emagrecimento.
Existem pelo menos 10 pontos, na
opinião do Dr Oswald de Andrade, a

serem observados pelos pais
detetivescos e ansiosos pela verdade.

Eis o decálogo:

1. Mudança brusca na conduta do
adolescente.
2. Irritabilidade sem motivo
aparente, seguida de explosões
nervosas.
3. Inquietação motora. O indivíduo
apresenta-se impaciente, inquieto,
irritadiço, agressivo, violento.
4. Depressões, estados de angústia
sem motivo aparente.
5. Queda do aproveitamento escolar
ou desistência brusca dos estudos.
6. Insonia rebelde (denunciada
por ele mesmo ou percebida pelos
familiares).

7. Isolamento, o adolescente se
recusa a sair de seu quarto evitando
contato com amigos e familiares.
8. Mudança de hábitos. O jovem
passa a dormir de dia e a ficar
acordado de noite. Existência de
comprimidos, seringas, cigarros
estranhos entre seus pertences.
9. Desaparecimento de objetos de
valor, de dinheiro, ou ainda
incessantes pedidos de dinheiro. O
jovem precisa a cada dia de mais, a
fim de atender a exigências e
explorações dos traficantes para
aquisição de produtos que lhe
determinaram a dependência.
10. Más companhias, os iniciadores
do vício.

MEDO EM FEIRA DE SANTANA
(HÁ VINGADORES DEMAIS)

Feira de Santana — Ninguém fala em
outra coisa. O crime do vingador de Feira
é o assunto da cidade. "Morreu mais ai-
guém esta noite?", pergunta um dos pri-
meiros fregueses, logo que a lanchonete da
Galeria Karmak abre de manhã. Os jor-
nais se esgotam e as mulheres não andam
mais sozinhas de táxi. Os homens também
não. Até os delegados estão inseguros. O
Secretário de Segurança da Bahia, Coro-
nei Luís Artur de Carvalho, demitiu o de-
legado da 2a. Circunscrição de Feira de
Santana, Tenente PM Walter Fathel, "por
covardia". No domingo passado, Fathel co-
mandou a operação policial que terminou
na morte de Domício Batista, denunciado
como cúmplice do .insradòr Genival de
Lucena. O delegado abandonou a cidade,
depois do crime, e refugiou-se na Capital.
O Secretário de Segurança prometeu uma
limpeza.

Tudo começou no dia 6 de setembro,
quando Maria Leda Lucena e sua filha
M. V. L. de 10 anos foram estupradas pelo
motorista de táxi Antônio Florismundo Ca-
ribe e seu cúmplice Antônio Malan, vende-
dor de ovos. Genival Lucena vingou-se no
dia 30 de setembro. Decepou os órgãos se-
xuais e a cabeça do motorista. Malan fu-
giu e ficou 15 dias desaparecido. Preso, de-
nunciou a participação de pistoleiros na
vingança de Genival, que afirma ter agido
sozinho. A morte da testemunha-chave, o
comerciante Domício Batista — assassi-
nado por um escrivão, Raimundo Oliveira
Almeida — é apontada como "queima de
arquivo": ele sabia demais.

A policia diz que o comerciante, amigo
de Genival Lucena, morreu porque tentou
reagir à prisão. A mulher do comerciante,
Maria de Lourdes Medeiros de Oliveira/diz
que não: "Eles (os policiais) chegaram em
casa com intenção de matar. Domício es-
tava jantando com as crianças. Entraram
atirando. Meu marido não teve morte ins-
tantanea. Dos dois tiros disparados pelo es-
crivão, apenas um o atingiu, na virilha. O
outro furou a geladeira."

"Eles mataram meu marido dentro do
carro, dando um tiro no seu peito. Se qui-
sessem socorrê-lo, teriam levado ele para
um hospital. Ele saiu de casa arrastado
pelos pés e pernas, levando murros e gol-
pes de cabo de fuzil." Segundo D Maria de
Lourdes, uma mulher viu quando os poli-
ciais dispararam contra seu marido dentro
do carro da policia. O nome desta teste-
munha vem sendo mantido em sigilo. Não
se sabe se ela está em segurança, nem até
quando o sigilo será mantido.

Os policiais evidenciaram excesso de
zelo ao procurarem Domício tão logo Ma-
Ian o denunciou, em vez de enviar-lhe uma
intimação convldando-o a depor. O dele-
gado regional Jurandir Lopes diz que o
objetivo da busca era a apreensão de ar-
mas. A presença do escrivão — explicou —
era necessária para lavratura do auto."Não foi encontrada arma nenhuma, não
houve nem esta preocupação", diz a mu-
lher do morto.

O delegado especial Walmlr Maia Fl-
lho, designado pela Secretaria de Segu-
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Genival Lucena, "o vingador de
Feira", e sua mulher, Maria Leda de

Lucena, convocados para depor
sobre o crime de estupro que já

provocou duas mortes

rança para apurar o Caso Genival, -come-
çou da estaca zero. Desconheceu o que fora
feito antes pela policia local e corrigiu ai-
gumas falhas: o primeiro passo foi a aber-
tura de um inquérito para apurar o es-
tupro de Maria Leda de Lucena e de sua
filha M.V.L., o que ainda não tinha sido.
feito apesar de o fato ter provocado dois
crimes de morte. Genival e sua mulher fo-
ram novamente interrogados e continua-
ram negando a participação de outros no
crime de vingança contra Antônio Floris-
mundo. O cúmplice Antônio Malan teve
prisão preventiva decretada, jà que teme
ser morto, tanto pelo pessoal de Genival,
quanto pelo de Florismundo.

Os acusados por Malan como cúmpli-
ces de Genival — Francisco Nunes Pessoa
e Francisco Nunes Amorlm — também fo-
ram ouvidos pelo delegado Walmir Maia.
Francisco Amorlm, chamado de lozinho de
Macario, fazendeiro conhecido na "região e
apontado como chefe de um sindicato do
crime, negou participação na vingança de
Genival, embora confessasse que este lhe
mostrou Antônio Malan antes de seguir
viagem para Xique-Xique, em busca de
Florismundo. A polícia de Feira não tinha
ouvido os dois.

O Sr Waldir Maia ainda teve a preo-
cupação de seguir para o Município de Ja-
cobina — onde foi encontrado o corpo de
Florismundo — para ouvir testemunhas,
entre elas o lavrador que teria vendido o
facão com que Genival perfurou Antônio
Florismundo e o fazendeiro que teria visto
outro veículo junto com o do vingador,
comprovando, assim, a participação de. ou-
tros na vingança. A policia de Feira não ti-
nha feito nada disto.

A não abertura de inquérito para apu-
rar o estupro da mulher e da filha de Geni-
vai, o não interrogatório dos denunciados
por Antônio Malan e a morte do comercian-
te Domicio Batista, um dos possíveis cúm-'
plices do vingador, levantam suspeitas so-
bre a policia de Feira, que, segundo alguns,
estaria envolvida no caso, tentando aco-
bertar o crime de Genival.

O Secretário de Segurança da Bahia,
Coronel Luís Artur de Carvalho, prometeu
varrer os maus elementos da policia de Fei-
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Os jornais esgotam-se rápido em Feira ãe Santana. Todos querem saber se morreu alguém na noite anterior

ra de Santana e designou para isto o su-
perintendente de Polícia Civil, Sr Antônio
Medrado, que segue hoje para a cidade, em
companhia do diretor da Divisão Policial
do Interior, Sr Américo Fascio Lopes.

Ainda não foi confirmada oficialmen-
te, mas estaria iminente a demissão do de-
legado regional de Feira de Santana, Sr,Ju-
randir Lopes Fernandes, para quem "hou-
ve um pouco de exagero no noticiário dos
jornais, mas já foi superada a inquietação
e a cidade está tranqüila".

No dia em que chegou à cidade, o dele-
gado especial Walmir Maia, substituto do
delegado Walter Fathel, o demitido, deu
uma batida na cidade, com a participação
de 60 homens, com o objetivo principal de
apreender armas. Na noite de sexta-feira
passada, a Sra Maria da Conceição Carva-
lho estava esperando um táxi. Na parada,
ao lado, não faltavam veiculos. "Sozinha eu
não vou não. Estou esperando minha irmã.
Outro dia eu saí do médico às 19h30m e
preferi ir para casa a pé, pois não tinha
companhia para tomar um táxi. O que
aconteceu com a mulher e a filha de Ge-
nival foi uma barbaridade, e convém não
arriscar". Feira, a segunda cidade do Esta-
do, é mais um exemplo de centro urbano
onde as mulheres passaram a ser violenta-
mente odiadas.

M_.:í . '¦ -va
Walter Fathel, delegado demitido,

sentiu-se inseguro e buscou refúgio em
Salvador. Comandou a operação

¦ que resultou na morte ãe
Domicio Batista, testemunha-chave

Delegaão regional Jurandir
Fernandes: "Houve exagero no

noticiário dos jornais, mas já foi
superada a inquietação, a

ciãaâe está tranqüila" I
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UM SÜPERBANQUETE iNOS TRÓPICOS
JAMAIS HAVERÁ UM
VATAPÁ COMO ESTE

Se você tiver um dia a idéia
de convidar 7 mil 500 pessoas para
jantar, e juntar a essa ousadia a
extravagância de oferecer a tal
legião de comensais um legítimo
vatapá à baiana, saiba que terá de
abarrotar a cozirjha. .com n?da
menos de 120 quilos de amen-
doim, 240 quilos de castanha de
caju, 800 litros de leite de coco,
800 garrafas de azeite de dendê,
1 mil 600 pacotes de creme de ar-
roz, 140 quilos de sal comum, 80
quilos de sal grosso, 240 quilos de
camarão seco (sem casca), 1 mil
200 quilos de peixe (namorado ou
badejo), 20 quilos de alho, 120 de
cebola, 30 de pimenta malagueta,
140 de gengibre, 640 formas de
pão sem casca, 480 quilos de ca-
marão fresco, 160 de molho de
cebolinha, 160 de molho de coen-
tro, 80 de pimentão e 640 litros de
leite.

Saiba também que esse ina-
creditável recorde gastronômico
estará sendo conferido hoje à noi-
te pelo maitre d'hotel Rafael San-
ches, que comandará o banquete
a ser servido, no Iate Clube, aos
7 mil 500 médicos e acompanhan-
tes que participam do 14^ Con-
gresso Internacional de Radiolo-
gia. Rafael, espanhol de Santan-
der, 17 anos de experiência em
sua especialização, não sabe ao
certo quanto será gasto nessa no-
va versão da multiplicação dos
peixes. Mas arrisca uma estimati-
va que reputa aproximada do
custo real: Uns Cr$ 3 milhões e
alguns trocadinhos a mais".

Raf&el Sanches Aguay —
atualmente superintendente de.
restaurante do Iate Clube e do
Canecão — veio para o Brasil a
convite de Juscelino Kubitschek,
para a inauguração do Brasília
Palace Hotel. Aparenta pouco me-
nos de 40 anos e gosta de falar do
recorde que estabeleceu em 1964,
convidado pelo então Governador
Carlos Lacerda para dirigir a ceia
do baile do Teatro Municipal:

— Acabei batendo o recorde
de '"serviço em pé", ao organizar
refeições para 14 mil 700 pessoas
no Municipal. Depois disso, o nú-
mero de convidados jamais ultra-
passou 11 mil, pois ficaram com
medo que as estruturas do Teatro
não resistissem.

O superbanquete de hoje es-
tara sendo observado pelas enti-
dades que congregam os maitres
no Brasil, na Espanha, na Fran-
ça, Itália e outros países, todas
pressurosas pelo estabelecimento
de uma nova marca. A prepara-
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O mâitre Rafael Sanches estuda o mapa ãa ceia ãos médicos: ele
comandará hoje à noite uma verdadeira operação de abastecimento

ção, como não podia deixar de ser,
foi extremamente meticulosa. Se-
gundo Rafael, as despesas serão
praticamente cobertas por sub-
venções da Phillips e outras in-
dústrias que vendem aparelhos
de radiologia. Ele cuida de todos
os detalhes, das toalhas — man-
dou confeccionar 332, de cinco
metros, e 86 de 2,80 metros — ao
o'isento dOS direitos autorais

relativos às músicas a serem ou-
vidas durante o show.

Entre cozinheiros, garçons,
maitres, carregadores e serventes,
há 1 mil 27 profissionais envolvi-
dos no jantar. Garçons e maitres
estarão uniformizados, com um
número de identificação na lape-
Ia e credenciais correspondentes
ao setor em que irão operar. Cin-
co cozinhas estarão em funciona-
mento. Haverá 7 mil 672 lugares
sentados (uma margem de segu-
rança de 172) e recepcionistas en-
caminharão os congressistas, à
saída dos ônibus que os transpor-
tarão ao Iate Clube, às suas res-
pectivas mesas (86 de 12 lugares
e 332 de 20 lugares).

Primeiramente, serão servidas
as batidas típicas (coco, pêssego,
morango, limão, abacaxi e mara-
cuja), seguidas do vatapá. Depois,
um novo banquete: trocam-se os
pratos e' será servido um picadi-nho à francesa, na confecção do
qual serão consumidos 3 mil 500
quilos de filé-mignon, 250 quilos
de champignons e 3 mil 600 latas
de petit-pois.

Passemos ao capítulo das be-
bidas: 3 mil 600 garrafas de vinho,
9 mil de águas minerais, 15 mil

refrigerantes e 1 mil litros de ba-
tidas. Receita da sobremesa: 1 mil
500 quilos de coco, 850 quilos de
açúcar, 400 quilos de abóbora, 360
queijos de Minas (cada um pe-
sando de 2,5 a 2,70 quilos).

Para tantos comes-e-bebes
são necessários 15 mil pratos ra-
sos, 7 mil 500 pratos de sobreme-
sa e 22 mil 500 copos. Foram
mandados fazer mais 4 mil pra-
tos de barro, para a sobremesa
típica.

Para conservar quente a co-
mida dessa população de congres-
sistas serão utilizados quatro ba-
nhos-maria, cada um com capa-
cidade para 4 mil pratos, além de
50 fogões portáteis de duas bocas,
espalhados pelas cozinhas. As
frutas da época a serem servidas
também não perdem em nume-
ros: 1 mil 600 abacaxis, 450 me-
lancias de oito quilos, 7 mil 800
cachos de banana, 7 mil 500 la-
ranjas, 7 mil 500 mangas, 4 mil
goiabas, 4 mil cajus, 7 mil 500
tangerinas e 7 mil 500 jabuti-
cabas.

Muita coisa dessa supermer-
cearia é perecível. Como as gela-
deiras e frigoríficos disponíveis
não fossem suficientes, optou-se
por um escalonamento: o peixe
entraria de véspera, as sobreme-
sas no dia 21, o gengibre e as for-
mas de pão no dia 22.

Rafael Sanches trabalha com
uma equipe básica de 250 ho-
mens efetivos e 150 homens de re-
taguarda — geralmente recruta-
dos pelo Sindicato dos Garçons.
No escritório do Iate Clube, è as-
sessorado por quatro funciona-' rios; no Canecão, por três.

— Ele gosta de trabalhar à
noite, despachar faturas, essas
coisas — diz um de seus assisten-
tes, Luís Carlos de Carvalho An-
drade. "Quando fecha o Canecão,
vem para o Iate ver se está tudo
em ordem. Tão eficiente quanto o
Sr Rafael, eu realmente nunca vi.
Ele sabe dar as ordens porque já
fez de tudo, inclusive foi açou-
gueiro. O pai dele já fazia isso e
acho que ele traz no sangue essa
aptidão".

Uma de suas características
é o rigor no material que utiliza."Se dou guardanapos à vontade
ao garçom, ele vai colocá-los den-
tro do bolso, quando não souber
o que com eles fazer. Para 6 mil
pessoas, dou 6 mil guardanapos e
quem trabalha comigo já conhe-
ce o meu sistema" — explica Ra-
fael.

Os cardápios — segundo ele
— devem ser organizados de açor-
do com o tipo de ambiente. Se o
jantar for em ambiente de penum-
bra, o menu deverá ter letras
grandes e espaçadas. Para cada
jantar, um menu e uma apresen-
tação própria, enfim.

Rafael é responsável também
pelo serviço na discoteca Tropica-
na, onde, na sua opinião, todo o
material de uso deve ser descar-
tável: "Os jovens parecem ter pra-
zer em amassar e jogar tudo fora".

E o que sobra de um jan-
tar como o de hoje?

Damos tudo aos peixes —¦
responde um auxiliar de Rafael,
aparentemente sem nenhuma no-
ção do que realmente significa tal
quantidade de comida.

FOME NO MUNDO
ALIMENTOS NÃO FALTAM, O PROBLEMA É A DISTRIBUIÇÃO

Boyce Rensberg
The New York Timei

Nova Iorque — Três anos após a
famosa crise mundial de alimentos de
1974 — três anos em que chuvas ia-
vorãveis, de um modo geral, afasta-
ram o espectro da fome de quase toda
parte — o interesse popular pelo pro-
blema continua, dando Inclusive mos-
trás de estar se transformando num
movimento com objetivos a longo
prazo.

Como todo bom movimento popu-
tar, este tem seus cursos sobre fomenas Faculdades e seus concertos be-
neficentes de artistas como Ames
Taylor, Gordon Lightfoot, John Den-
ver e Harry Chapin. Essa mobilização
envolve muita gente jovem que, acre-
ditando que o maciço consumo de
carne monopoliza os recursos alimen-
tares mundiais, se tornou vegeta-
riana.

E inclui também grande número
de religiosos e organizações de igre-
jas, que se sentem na obrigação mo-
ral ou ética de participar. Calcula-se
que haja várias centenas de gruposlocais e nacionais do movimento. To-
dos acreditam que muitas secas ain-
da virão, e que, mesmo não havendo
fome endêmica ostensiva agora, cen-
tenas de milhões de pessoas ainda so-
frem e morrem de desnutrição crô-
nica.

Além disso, o movimento torna-
se cada dia mais radical, afirmando
que as causas básicas da fome não
sáo as secas ou o subdesenvolvimen-
to, ou mesmo a superpovoação. Se-
gundo os mais destacados líd\eres des-
ses grupos, a verdadeira causa da fo-me é que os paises ricos do mundo e
a elite rica dos paises pobres mono-
polizam as melhores terras cultiva-
veis. Mesmo nos paises pobres, dizem,
os ricos se apropriaram de tantas ter-
ras que os menos afortunados são•¦almente impedidos de plantar os

imentos que já sabem como cul-'mr.
Durante a seca ão Sahel, porexemplo, imensas plantações de amen-

doim nas melhores terras de Mali —
propriedade de corporações multina-cionais — aumentaram suas exporta-
ções para os clientes europeus. Damesma forma, corporações americanasnas •Filipinas compraram, nos últimos10 anos, grande parte das melhores< rras arávcis para plantar bananas ecr.portá-las para o Japão. Muitos fili-pinos que antes plantavam seus pró-

prios alimentos ali hoje trabalham nas
plantações por um dólar e meio ao
dia, dependendo de produtos cultiva-
dos em outras partes. Outros estão de-
sempregados.

No Quênia, colonos britânicos apo-
deraram-se de vastos tratos de terras
altas, bem irrigadas, para plantaçõesãe café e chá, expulsando os nativos
que antes podiam se abastecer de ali-
mentos locais. Mais da metade das ter-
ras agrícolas da América Central não
é usada para o cultivo de alimentos
destinados aos famintos guate7nalte-cos ou nicaranguenses, mas para pro-
porcionar aos americanos luxos como
produtos frescos no inverno.

As pessoas começam a fazer
perguntas incômodas sobre as origens
de seus alimentos — disse Joseph Coi-
Uns, um ãos lideres ão novo movimen-
to. — Perguntam se devíamos estar
importando comida de paises cujas
populações passam fome.Muitos americanos estão intri-
gaáos com a coexistência ãa abunâan-
cia ãe alimentos que vêem ao seu re-
dor e a fome permanente e a desnu-
trição em outras partes — disse Fran-
ces Moore Lappe, outra lider do mo-
vimento. — Este é o tipo de perguntarealmente fundamental que as pessoasestão fazendo sobre a comida, não co-
mo criar um melhor sauce bernaise.
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Lappe, cujo livro Dieta para ura
Pequeno Planeta venãeu Um milhão
e meio ãe exemplares, e Collins, co-
autor de Alcance Global, ura exame
critico das corporações multinacio-
nais, fundaram e dirigem juntos o
Instituto de Politica Alimentar e De-
senvolvimento, em San Francisco,
uma das fontes ãe informação ão no-
vo movimento.

No início deste ano, eles publica-
ram Comida Primeiro, um livro que
pretende fortalecer a tese de que o
mundo não está esgotanáo sua capa-
cidade de produzir alimentos, mas,
ao contrário, está âedicanáo uma
parte grande demais dessa capacida-
de a fornecer a uns poucos ricos mui-
to mais comida ão que eles precisam.

Técnicos em agricultura há mui-
to esclarecem que o mundo já produz
bastante comida para alimentar a
todos numa dieta nutricional ade-
quada, se os gêneros forem distribui-
dos equitativamente. Do mesmo mo-
do, muitos observam que, se os pobres
tivessem dinheiro, poderiam expres-
sar suas necessidades alimentares
em termos que o mercado compree7i-
de e os produtores de alimentos rea-
gem. A maioria dos técnicos deixa o
problema neste ponto, aceitando as
diferenças de poder entre ricos e po-bres como quase inevitáveis.

Todos os paises do mundo, afir-
mam os autores de Comida Primeiro,
têm terra, água e outros recursos paraalimentarem a si mesmos, se a poli-tica local e internacional, juntamen-
te com as práticas comerciais, puse-rem a comida em primeiro lugar. Para
estimular tais práticas, Collins e Lap-
pe estão exortando os americanos a
pressionarem seu Governo para reli-
rar os programas que encorajam as
corporações dos Estados Unidos a in-
vestir em países pobres, e depois proi-bir a importação de comida desses
paises.

Eles observam que pelo menos
40% da comida importada, que con-
correm diretamente com a dos agri-
cultores americanos, vêm ãe paísessubdesenmlvidos. Como grande par-te da ênfase em Comida Primeiro visa
a tomar os Estados Unidos auto-su-
ficíentes em alimentos — encenando
seu dreno nos paises pobres. Collins
e Lappe dizem que estão obtendo for-te apoio de organizações agrícolas
americanas.

Carlos
Drununond
de Andrade

confissões no Rádio - V

O JORNAL MANUSCRITO
E O DE VERDADE

A essa altura você es-
crevia nos jornais
de sua terra?

— Em 1918,19, não ha-
via jornais lá. A boa tradi-
ção ãa folha semanal, po-
íítica e literária, reãigiãa
pelos homens mais cultos
da cidade — o bacharel, o
médico, o escrivão ão Io
ofício — tinha acabaão.
Foi então que o mano Al-
tivo, indo passar uns dias
com a família, daí resultou
o número deliberadameii-
te único de um jornalzi-
nho simbolista não regis-
trado por Andrade Muricy
no seu copioso Panorama
do Movimento Simbolista
Brasileiro. Pudera: seus re-
datores só tinham em mi-
ra o prazer de editá-lo e
distribuí-lo a um pequeno
círculo de leitores na cida-
de. Altivo Drummond e As-
tolfo Franklin, este último
poeta e impressor, fizeram
um jornal de quatro pági-
nas, de 20 por 30 centíme-
tros (mais ou menos), em
verde e roxo, com as pro-
duções dos dois e — para
surpresa minha, que esta-
va no colégio em Friburgo,
e só no fim ão ano vim a
saber da história — um
texto meu, de 15 linhas no
máximo. Eu tinha áeixaão
aquilo entre meus papéis
de literato enrustido, Alti-
vo encontrou e achou dig-
no de publicação. Assina-
tura: um pseuãônimo bem
no gosto da época: Wimpl.
Por que o escolhi? Porque
soava raro, o w também
tinha muito prestígio no
ambiente simbolista. Era a
estréia. E a emoção: então
eles publicaram, eles acre-
ãitam em mim! Título ão
jornalzinho: Maio... Pro-
nunde com três pontinhos.

Jornais manuscritos,
os garotos não faziam?

Fiz um, particular,
só para minha leitura, e o
guaráava bem esconãião
do riso dos mais velhos.
Queria que fosse ilustrado,
mas uma das tristezas de
minha vida é gostar de ãe-
senho e não saber dese-
nhar um boneco. Que in-
veja eu tinha de Amarílio
Damasceno, meu colega e
filho do telegraftsta: era
poeta, senhor de caligrafia
primorosa e ilustrador
emérito ão seu jornalzinho,
feito de parceria com o
Paulo Rehfeld, que tam-
bém se tornaria escritor e
seria membro da Academia
Mineira de Letras. O jor-
nal deles ganhava longe do
meu, por isso me fechei em
copas: redator e leitor úni-
co, a portas fechadas. Co-
mo um vício... De qual-
quer modo, o jornalzinho
secreto me aparecia como
a antecipação ãa única
coisa na vida que eu faria
com certo prazer: o jorna-
lismo profissional. E que
não puáe fazer como âese-
java, pois a burocracia to-
mou conta ãe mim, fiquei
sendo jornalista bissexto.

A que espécie de jor-nalismo você se refere: o
assinado, com pretensão
estilística?

Ao jornalismo no ãu-
ro, que vai pela noite a
dentro ou pelo ãia afora,
conforme a pressão da no-
tícia. Jornalismo suaão e
sofriâo, com algo de em-
briaguez, pela sensação de
viver os acontecimentos
mais alheios à nossa viãa
pessoal, vida que fica ãe-
pendendo ão fato, próximoou distante, ão imprevisto,
do incontrolável, da cor-
rente infinita ãe aconteci-
mentos. Isso eu pratiqueiem escala mínima, como
redator ãe jornais em Be-
Io Horizonte, na mocidade
remota. Mesmo em escala
modesta, senti o frisson da

profissão. Sempre gostei ãe
ver o sujeito às voltas com
o fato, tenão ãe captá-lo e
expô-lo no calor ãa hora.
Transformar o fato em no-
tícia, proáuzir essa noticia
ão moâo mais objetivo, cia-
ro, marcante, só palavras
essenciais. Ou interpreta-
lo, analisá-lo ãe um ponto-
âe-vista que concilie a po-
sição ão jornal com o sen-
timento comum, cons-
truináo um pequeno eâifi-
cio de razão que ajude o
leitor a entender e con-
cluir por si mesmo: não é
um jogo intelectual fasd-
nante? E renovado todo
dia! Não há pausa. Não
há dorzinha pessoal que
possa impedi-lo. O jato não
espera. O leitor não espe-
ra. Então você adquire o
hábito de viver pelo fato,
amigado com o fato. Você
se sente infeliz se o fato es-
capou à sua percepção.

Mas você não acha
que c batente jornalístico
atrapalha o desenvolvi-
mento do escritor, e pode
atá capá-lo?

De jeito nenhum,
Lya. O jornalismo é escola
ãe formação e de aperfei-
çoamentó para o escritor,
isto é, para o inãivíáuo que
sinta a compulsão de ser
escritor. Ele ensina a con-
cisão, a escolha das pala-
vras, dá a noção ão tama-
nho ão texto, que não poãe
ser nem muito curto nem
muito espichaáo. Em su-
ma, o jornalismo é uma es-
cola ãe clareza ãe lingua-
gem, que exige antes a cia-
reza ãe pensamento. E pro-
porciona o treino diário, a
aprenáizag*em continua-
mente veriftcaâa. Não ad-
mite preguiça, que é o mal
do literato entregue a si
mesmo. O texto precisa
saltar do papel, e não poãe
ser um texto qualquer. Há
páginas de jornal que são
dos mais belos textos lite-
rários. E nenhum escritor
os faria se não tivesse a
obrigação jornalística.

— Tem razão. Mas va-
mos voltar à adolescência?

— Vamos. Manáaram-
me para o colégio, já um
pouco tarde, por motivo de
saúde. Este menino não
agüenta a paraáa... No
Colégio Arnalão, ãos pa-
ares ão Verbo Divino, a ãe-
mora foi pequena. Quatro
meses — esse menino é tão
fraquinho, coitaão; fica
por aqui mesmo, descan-
sando. Descansar dois
anos, hem? na boa viãa,
na vida monótona de cida-
de do interior. Então resol-
vi espontaneamente ser
caixeiro da loja do Nhô,
sem salário e com direito
a furtar chocolate na pra-
teleira. Tempo de guerra
européia. Não me envergo-
nho de dizer que fui ger-
manófilo. Era uma toma-
ãa de posição contra a ei-
dade inteira. Eu e o Fer-
nanâinho Terceiro, do Cor-
reto, ãesafiávamos a mui-
tidão ãos aliados. Até que
afundaram navios brasilei-
ros de marinha mercante
e eu âisse a Fernandinho:"Não poãe ser. Viro alia-
ão". Fernandinho fitou-me
com desprezo: traidor, di-
ziam seus olhos. O Brasil
entrou na guerra, e o me-
ninote pretensioso discur-
soti na rua, comício, bada-
lação, essas coisas... Em
1918, tome colégio outra
vez. O Anchieta, dos jesui-
tas, em Friburgo. Aí lite-
ratizei dois anos na Auro-
ra Colegial e pude ter a
experiência prévia ãa cen-
sura. O que a gente escre-
via, o padre corrigia, mu-
dava, edulcorava. Mas isso
fica para o próximo pro-
grama, ciao, Lya!

(Continua)
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Alex e a Cigana, de John Korty: aventuras
envolvendo um fiador (Jack Lemmon) e uma cigana (Geneviève

Bujold) que ele havia conhecido no vassaão

ESTRÉIAS (18
ten-

TRAVESSIA DE CASSANDRA (Th» Cassandra Crossing), da

George Cosmatos. Com Sophia loren, Richard Harris, Ava

Gardner, Burt Lancaster, Martin Sheen e Ingrid Thulin.

Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 8 - 222-1508), Tijuca

(Rua Conde de Bonfim, 422 - 288-4999): 14h, 16h30m,

19h, 21h30m. Ópera (Praia de Botafogo, 340 - 246-7705):

14h30m, 17h, 19h30m, 22h. Roxi (Av. Copacabana, 945 -

236-6245): de 2a. a 5a. e domingo, às 14h30m, 17h, 19h

30m, 22h. 6a. e sábado, às 14h, 16h30m, 19h, 21h30m,

24h.' Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 - 249-7482), Olaria:

de 2a. a 6a., às lóh, 18h30m, 21 h. Sábado e domingo, a

partir das 13h30m. (14 anos). Um grupo terrorista tenta^ colo-

car uma bomba numa organização mundial de saúde •

acaba contaminado por bacilos contagiosos para os quais

não há antídoto. Um dos terrorista» se esconde num trem

que leva altas personalidades, obrigando o serviço de in-

teligência norte-americano a tomar drásticas medidas de

Isolamento dos passageiros. -

AlEX E A CIGANA (Alex and th* Gipsy), de John Korty..

Com Jack Lemmon, Geneviève Bujold, James Woods, Gino

Ardito e Robert Embhardt. Ópera-2 (Praia de Botafogo,

340 — 246-7705), Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 -

228-8178): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (16 anos). O fiador

dos habitantes de uma pequena cidade e uma cigana que

matou o marido se reencontram, depois de terem tido

uma aventura no passado. A nova reunião gera uma sé-

rie de confusões.

CAMA E SOCIEDADE (Catherine & Co.), de Michel Bois-

rond. Com Jane Birkin, Patrick Dekaere, Jean-Pierre Au-

mont, Vittorio Caprioll e Jean Claude Brialy. Império

(Praça Floriano, 19 — 224-5276), leblon-1 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 - 287-4524): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. America

(Rua Conde de Bonfim, 334 — 248-4519): * partir das lóh.
São luii (Rua Machado de Assis, 75 - 225-7679): de 2a.

a 6a., a partir das lóh. Sábado e domingo, a partir das

14h. (18 anos). Uma iovem inglesa que chega a Paris e só

pensa em dormir tranqüilamente, acaba envolvida com o
mundo dos negócios, tornando-se milionária, a ponto de

ter que optar entre o amor e o dinheiro.

A AMIGA DO MEU MARIDO (L*Amica di Mio Marito), de
Pim de Ia Parra. Com Sylvia Kristel, Hugo Metsers e Lex .
Goudsmith. Plaza (Rua do Passeio, 78 - 222-1097): de 2a.
a sábado, às lOh, 12h, 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Domingo,
a partir das 14h. Coral (Praia de Botafogo, 316 - 246-7218),
[ijuca-Palace (Rua Conde de Bonfim, 214 — 288-4610): 14h,
18h, 20h, 22h. Rosário (Rua Leopoldina Rego, 52 — . . .
230-1889): de 2a. a óa., às 17h, 19h, 21h. Sábado e do-
mingo a partir das 15h. Astor (Rua Ministro Edgar Romero,
236): 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos). Ao que tudo indica,
embora não haja maiores informações, trata-se de uma
história onde o erotismo tem lugar de destaque, com a
mesma atriz do inédito Emmanuelle, agora conhecida en-
tre nós.

SUA HONRA SERÁ VINGADA (Trackdown), de Richard T.
Heefron. Com Jim Mitchum, Karen- lamm, Anne Archer,
Erik Estrada e Cathy Lee Crosby. Vitória (Rua Senador

Dantas, 45 - 242-9020): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
anos). Dois irmãos adolescentes fogem de casa •
tam viver sua própria vida longe da família.

O DRAGÃO DO KUNG FU (The Tattoed Dragon), de Lo Wci.
Com Wang Yu, Samuel Hui, Sylvia Chang e Sam Hui. Pro-

grama complementar: Viva Django. Rex (Rua Álvaro Alvim,
33 - 222-6327): de 2a. a 6a., às Hh50m, 15M5m, 18h40m,
20h35m. Sábado e domingo, às 13h45m. 17hl0m, 20h35m.
(18 anos). O herói que dá nome ao filme é atacado por
uma quadrilha de malfeitores e decide vingar-se.

FRUTO PROIBIDO (Brasileiro), de Egydio Eccio. Com Na-
tália Timberg, Eduardo Wagner, Urbano Lóes e Cláudio
Oliani. Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 — 222-6490),
Condor Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —

255-2610), Condor largo do Machado (Largo do Machado,
29 - 245-7374), Rio (Rua Conde de Bonfim, 302 -
254-3270), Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —

274-4532): 14h, 15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m
(18 anos). Até amanhã.

•ff-K-fc-jlr-rí Mais do que o poema de exaltação a um,uni-
verso ainda quase intocado pelos ecocidas, esse filme, pra-
ticamento sem precedentes, é um grande lamento cm torno
de um elo perdido, aquele que Integrava o homem com a
nalureza. Dorsu Uiala tom a marca do Kurosawa na fixa-

Çáo do comporJamento humano mas, sobreiudo, _ capaci*
dade do cineasta para transmitir experiências — a sua e »
do escritor-oxplorador Arseniov. (E.A.)

O ENIGMA DE KA5PAR~HA.5ER (Jodet Fur Sich Und Golt
Gegen Alie), de Werner Herzog. Com Bruno S., Brigitte Mi-
ra, Willy Semmelrogge e Jenry Lyck. Scala (Praia de
Botafogo, 320 - 246-7218): 14h, lóh, 18h, 20h, 221)

(10 anos). Sétimo longa-metragem de Herzog c o primeiro
a ser exibido comercialmente no Brasil. Baseado num fato
verídico ocorrido no inicio do século passado e que originou
uma série de livros sobre um estranho personagem.
jtjt-fc-jrjC O ponto de partida é um fato real, a história
rie Kaspar Hauser, que apareceu num domingo de maio de
1828 na Grande Praça de Nuremborg, Imóvel, muito suio,
com uma carta na mão esquerda. Não sabia falar, baibu-
ciava com dificuldade algumas palavras, não sabia cami-
nhar, não sabia ler nem escrever o só comia pão. Herzog
usa o processo de educação e de adaptação do Kaspar à
vida na cidade como um meio do criticar a sociedade atual,
"porque nada mudou entre nós. Kaspar hoje seria interna-
do numa clínica psiquiátrica e perseguido por curiosos e

pela imprensa sensacionalista". Uma só coisa a lamentar
nessa primeira apresentação comercial de um filme de Her-
zog entre nós: a cópia está dublada em fiancês. (J -.A.)

AJURICABA, 0~RÍB_D-~DA_AMAZÔNIA (Brasileiro), de
Oswaldo Caldeira. Com Rinalclo Genes, Paulo Vilaça, Nildo
Parente, Emmanuel Cavalcanti, Amir Haddad, Fregolente e
Sura Berditchevski. Novo Pax (Rua Visconde de Pirajá,
351- — 287-1935), lido-2 (Praia do Flamengo, 72, — . . ..
245-8904): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (18
anos). Ajuricaba, índio manaú, lidera a confederação in-
dígena que se opõe aos colonizadores portugueses na
Amazônia, no século XVIII, levando-os a pedir reforços
a Lisboa, Produção sobre um personagem esquecido pelos
compêndios escolares, filmada na floresta amazônica.
¦^"^1."fc A ação começa no século XVIII com os portugue-
ses, no Amazonas, em luta com os índios manaús, chefiados

por um guerreiro que se transformava em pássaro, em cobra,
em peixe ou em folha de árvore para melhor enfrentar
o inimigo. A ação vem até o tempo presente, com o herói,
na Manaus de hoje, na Zona Franca, de novo transformado
em mil coisas, para melhor enfrentar o inimigo. (J.C.A.)

iria, 88 - 226-7101): de 2a. a óa. às lóh, 18h, 201. 22h.
Sábado e domingo, a partir das 14h. Maduroira-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 - 390-2338), Vitória (Bangu):
15h, 17h, I9h, 21h (18 anos). Comédia om Ires episódios. Um
rapaz nordestino trabalha como copoiro, iardineiro, moloris-
ta para família da alta sociedado carioca, sendo usado e
disputado por madames insaciáveis.
-jf-^í O começo (o herói é vaiado ao sair para o passoio
com o cachorrinho da madame) e o final (o herói é aplaudi-
do ao surrar o patrão) do primeiro episódio dellnem bom
o tom geral dessa comédia, onde um empregado do ta-
mílias ricas descobre aos poucos a melhor maneira de lidar
com os patrões que encobrem um comportamento amoral
e desonesto com a finura das boas aparências: deboche c

grosseria. (J.C.A.)

O GRANDE BÚFAIO BRANCO (The White Buffalo), de
Lee Thompson. Com Charles Bronson, Kim Novak, Jack
Garden, Will Sampson e Clint Walker. Pathé (Praça Floria-
no 45 - 224-6720): de 2a. a 6a., às 12h, 13h40m, 15h
20m, 17h, 18h40m, 20h2Om, 22h. Sábado e domingo a

partir das 13h40m. Roma-Bruni (Rua Visconde de Pirajá,
371 — 287-8994), Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
502 — 225-2908), Bruni .ijuca (Rua Conde de Bonfim, 379
— 268-2325), Bruni-Grajaú (Rua José Vicente, 52 — ... .
268-9352): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Paratodos (Rua Ar-

quias Cordeiro, 350 - 281-3628): 15h, I6h40m, 18h20m,
20h, 21h40m. Excelsior (Rua Maior Ávila, 455): 151., 17h,
19h, 21 h. (14 anos). Produção americana. Bronson inter-

preta um caçador que persegue um terrivel búfalo bronco.
A partir de quinta, no lagoa Drive-ln.

^C O tipo criado em torno de Charles Bronson (o herói
machão, violento, hábil com armas de fogo e absoluta-
mente desinteressado em mulheres) jogado diante da mais
recente trucagem e moda para representar o mal: um
monstro de grandes dimensões (um super tubarão, um su-

per gorila ou, como aqui, um super búfalo) e com um

poder de destruição equivalente ao de um terremoto, de
um grand» incêndio ou de um naufrágio. (J.C.A.)

DIO COME TI AMO (Dio Come Ti Amo), de Miguel Igle-
sias, Com Gigliola Cinquolli, Mark Damon e Mnccacla
Cendall. Santa Alico (Rua Baião do Bom Retiro, 1095 —

201-1299): de 2a. a óa., às 17h, 19h, 21h. Sábado e do-
mingo, a partir das 15h. (Livro). Filme romântico. O liiulo
é o cio uma canção que ficou famosa na voz do Gigliola
Cinquetti.

DRIVEIN

PORQUE EU AGRADO OS HOMENS - lagoa Drive-ln:
20h, 22h30m, (18 anos). Ver cm Continuações.

MATINÊS

ROBIN HOOD - Copacabana: 14h. (Livro).

AS MELHORES MARAVILHAS DA NATUREZA
14. (Livre).

EXTRA

América:

REAPRESENTACÕES

VÍDEO-TAPES SOBRE JORNALISMO - Exibição do The Ana
tomy of a Newscast e An Indopendent Voice. Hoje, às lóh,
no Usaconter, Rua Barata Ribeiro, 181. Versão original, sem
legendas. Entrada franca.

AGUIRRE, A CÓLERA DOS DEUSES - Hoje, às 121,, na
Centro de Artes Cinematográficas da PUC, Rua Marquês da
São Vicente, 209 - Sala 252 í. Ver em Continuações.

AS LÁGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT (Di»
Bittcron Traenen der Petra von Kant), de Rainer Fassbinder.
Com Margit Carstersen e Hanna Schygulla. Complemento;
Ponto, Ponto e Vírgula, Traço. Hoje, às 20h30m, no Centro
de Artes Cinematográficas da PUC, Rua Marquês de Sáo
Vicente, 209 sala 252 L.

HOT LIPS AND UNNER TUBES - Filmo sobre surf de Yuri
Farrant. Hoje e amanhã, às 21 h, no Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 824.

GRANDE RIO

CONTINUAÇÕES
AGUIRRE, A CÓLERA DOS DEUSES (Aguirre Der Zorn
Gottes), de Werner Herzog. Com Kalus Kinski, Ruy Guerra,
Helena Rojo, Cecilia Rivera, Peter Heiling e Eduard Ro-
land. Caruso (Av. Copacabana, 1.326 — 227-3544): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (14 anos). Realização do diretor (ale-
mão-ocidental) de O Enigma de Kaspar Hauser. Aguirre,
que integra o grupo do conquistador espanhol Pizarro
na América do Sul, à procura do Eldorado, tenta criar
uma dinastia na selva amazônica.
¦^C^C^t^t/Ar Um erro na tradução do título empresta um

plural inconveniente a esse filme em tudo muito singular.
Aguirre é a cólera de Deus (e não dos deuses). O filme
inteiro gira em torno dessa idéia de um anjo furioso envia-
do para espalhar cultura e religião, e para reinar como
soberano absoluto num lugar até então dominado pela
barbárie. "Para segurança do senhor, a Igreja deve ficar
ao tado dos mais fortes", explica o padre, que a certa
altura mata um índio por heresia: ele não consegue ouvir
na Bíblia a palavra de Deus. Uma feliz coincidência nos
traz esse filme ao mesmo tempo em que se exibe O Enig-
ma de Kaspar Hauser, porque os dois filmes estão intima-
mente ligados e se explicam entre si. Uma infeliz coinci-
dência nos traz uma outra vez um filme de Herzog dubla-
do para oulra língua (aqui em inglês). (J.C.A.)

DERSU UZAIA (Derzu Uzala), de Akira Kurosawa. Com
Youli Solomine e Maxime Mounzouk. Cinema. (Rua Raul
Pompéia, 102 — 247-8900), Studio-Paissandu (R. Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653), Cinema-3 (Rua Conde de Bon-
fim, 229): 14h, 16h40m, !9h20m, 22h (Livre). Baseado no
livro de Vladimir Klavdievtch Arseniev e ganhador do
Oscar de melhor filme estrangeiro de 1976. O filme, com
fotografia de Takao Salto (o mesmo fotógrafo de Dodes-
kaden), conta a história de um explorador e um guia em
missão de reconhecimento na Rússia do início, do século,
mostrando o confronto entre a comunhão com a natureza
(Dersu, o caçsJor) e a civilização (Arseniev, o cartografo).

CARRIE, A ESTRANHA (Carrie), de Brian de Palma. Com
Sissy Spacek, John Travolta, Piper Laurie, Amy Irving e
William Kat. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — . . .
227-7805): 14h30m, 16h20m, 18hl0m, 20h, 21h50m. Ma-
dureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338): 15h
30m, 17h20m, 19hl0m, 21h. (18 anos). Uma adolescente
desajeitada, vitima de chacotas dos colegas, desenvolve
inconscientemente poderes extrasensoriais. Versão da no-
vela de Stephen King. Produção americana.
•jf-^C As atuações de Sissy Spacek e Piper Laurie (a ex-
estrelinha convencional em retorno Insólito) dão a tônica
de um filme eficiente — e com algumas seqüências exem-

plares — dentro das aspirações modestas da produção. O
fenômeno da telecinésia propiciava aproveitamento menos
convencional que o fornecido pela adaptação do livro d»

Stephen- King. Aos apreciadores do gênero, programa re-
comendável. (E.A.) ,

PORQUE EU AGRADO OS HOMENS (La Marge), de Wale-
lerian Borowzyk. Com Sylvia Kristel, Joe Dallesandro,
Mirelle Audibert, André Falcon e Denis Manuel. Cinema-1

(Av. Prado Júnior, 286 — 275-4546), Jóia (Av. Copacabana,
680 — 237-4714), Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 — ... .
245-8904). Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — . . .
235-4805), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — . . . .
288-6898), Art-Méier — Rua S. Rabelo, 2 — 249-4344), Art-

Madureira (Shopping Center de Madureira): 14h40m, lóh
30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. lagoa Drive-ln (Av. Borges
de Medeiros, 1 426 — 274-7999): 20h, 22h30m. (18 anos).
Um homem casado se apaixona por uma prostituta pare-
cida com sua mulher. Esta, com o tempo, corresponde a
este amor, mas seu cáften o torna impossível. Borowczyk
é cineasta polonês radicado na França. No Lagoa Drive-ln
até amanhã.

^t^T Um filme sobre a indiferença não precisa ser indife-
rente. Como espetáculo é frio, lento e sugere um final in-

quietante, mas apela para o fácil. Corta o nó do drama,

em vez de desatá-lo, pela simplificação de eliminar os

personagens envolvidos. (R.M.)

OS PÁSSAROS (The Birds), de Alfred Hitchcock. Com Rod
Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette e Tippi Tedren.
Ricamar (Av. Copacabana, 360 - 237-9932): 14h30m, 17h,
19h30m, 22h. (18 anos). Versão de uma história do Daphne
Du Murier. Em Bodega Bay, tranqüila povoação litorânea
ao Norte de San Francisco, gaivotas e outros pássaros pa-
cíficos atacam algumas pessoas, configurando-se, aos pou-
cos, uma guerra das aves contra a espécie humana. Pro-
duação mericana.
-^C-^-^-^C^ Depois de discutível início em tom de co-
média sofisticada, o filme leva o suspensa hitchcockiano
até o terror e o fantástico. Uma revanche dos pássaros
que não é tão fantástica quanto parece, após milênios de
morte conformada. E um terror que reflete a vulenerabi-
dade do predador humano em um mundo que ele agride
tranqüilamente quando compreende • desesperadamenle
quando não consegue explicar. (E.A.)

NITERÓI

CINEMA-1 — O Grande Búfalo Branco, com Charles Bron-

son. Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (14 anos). Alé de»

mingo.

ART-UFF

I6h40m,

— Dersu Uzala, com Youli Solomine.

19h20m, 22h. (Livre). Até. domingo.

14h,

AEROPORTO 77 (Airport 77), de Jerry Jameson. Com Jack
Lemmon, Lee Grant, Brenda Vaccaro, Josoph Cotten, Olivia
de Havilland e James Stewart. Veneza (Av. Pasteur, 184 —

226-5843), Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025):
13h, 15hl5m, 17h30m, 19h45m, 22h. (14 anos). Outra

produção americana da série inspirada pela adaptação do
romance Aeroporto, de Artur Hailey. Um avião de pas-
sageiros sofre acidente no Triângulo das Bermudas e a
operação de salvamento se processa abaixo do nível do
mar.
¦^-^t Mais do que a arte cinematográfica, o filme va-
leu-se da tecnologia, utilizando recursos tão inusitados
no salvamento do 747, que todo o resto fica em segundo

plano. (M.A.) _______

GENTE FINA É OUTRA COISA (Brasileiro), de Antônio
Calmon. Com Ney Santana, Selma Egrei, Maria Lúcia Dahl,
Kália D'Angelo, Márcia Rodrigues, Marieta Severo, louis»
Cardoso e Nuno Leal Maia. Capri (Rua Voluntários da Pi-

CASA DE BONECAS (A Doll. House), de Joseph Losey.
Com Jane Fonda, Edward Fox, Trevor Howard, Delphine
Seyrig e David Warner. Copacabana (Av. Copacabana,
801 - 255-0953): 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h. (14
anos). Versão da peça de Ibsen, A história se passa em
1875, numa pequena cidade norueguesa e aborda o dra-
ma da mulher ungida à posição de objeto doméstico. Pro-
dução inglesa.
•^C^^C Losey soube superar o aprisionamento teatral
nesta versão da obra de Ibsen, onde a expressividade ai-
cançada no elenco tem papel de importância fundamental.
Jane Fonda, infelizmente, não sabe (na seqüência decisiva,
no final) separar cinema e feminismo: o desabafo de
Nora tem mais militancia de Women'» lib que dramatici-
dade, (E.A.)
PAPIUON (Papillon), de Franklin J. Schaffner. Com Steve
MacQueen, Oustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon •
Anthony Zerbe. Sludio-Tijuca (Rua Desembargador Isidro,
10 - 268-6014)i 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. (18 anos).
As tentativas de fuga de um prisioneiro da ilha do Dia-
bo.

^C O relato de Henri Charriere tomado como pretexto
para uma repetição das atrações comuns dos filmes de
aventuras: cenas de tensão e horror visual separadas por
entreatos de humor. (J.C.A.)
JÁ NÃO SE FAZ AMOR COMO ANTIGAMENTE (Brasileiro)^
de Anselmo Duarte, Adriano Stuart e John Herbert. Com
Anselmo Duarte, John Herbert, Hélio Souto, Vera Gi-
menez, Djenane Machado, Nádia Lippi e Alcione Mazzeo.
Programa complementar: Intocáveis Chineses do Karatê.
Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2a. a 6a., às lOh,
13h25m, 15h45m, 20hl0m. Sábado e domingo, às 13h50m,
17hl5m, 20h35m. (18 anos). Produção dividida em três
episódios — Oh! Dúvida Cruel, O Noivo e Flor de Lys —
com os Ingredientes habituais das pornochanchadas.
"ÍC O segundo episódio fica a meio caminho do que se-
ria uma boa comédia sofisticada, adaptando uma história
de Lygia Fagundes Telles, mas John Herbert não conse-
gue o indispensável clima semi-onírico. O terceiro, de
Adriano Stuart, tem alguns lances de imaginação em meio
è rotina apelativa da chanchada pseudopornô. O episódio
de Anselmo Duarte, surpreendentemente, é o pior — numa
linha impertubável de mau gosto. (E.A.)

ALAMEDA — O Corsário Negro, com Terence Hill. Às

17h, 19h, 21h. (10 anos). Último dia.

CENTER — Travessia de Cassandra, com Sophia Loren. Às

14h, 16h30m, 19h, 21h30m. (14 anos). Até domingo.

CENTRAL — Um Blefe de Mestres, com Anthony Quinn.

Às 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (14 anos).

Último dia.

ICARAÍ — Cama em Sociedade, com Jane Birkin. Às 14h,

lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Até domingo.

NITERÓI — Gente Fina . Outra Coisa, com Nei Santana.

Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Até sábado.

ÉDEN — Os Cruéis Demônios do Karatê, com Chiang-Long

Wen. Às 14h20m, lóhlOm, 18h, 19h50m, 21h40m. (18
anos). Último dia.

SÃO GONÇALO

TAMOIO — O Grande Búfalo Branco, com Charles Bron-

son. Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (14 anos). At. domingo.

DUQUE DE CAXIAS

PAZ — Carrie, a Estranha, com Sissy Spaceck. Programa

complementar: A Vingança do Homem Chamado Cavale.

Às 14h, 17h35m, 19hl5m. (18 anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO — Ano 2003 Operação Terra, com Peter Fon-

da. Às 14h50m, 16h55m, 19h, 21h05m. (14 anos). Último
dia.

PETRÓPOLIS — Inocência Ultrajada, com Linda Blair. Às

15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. (16 anos). Último dia.

TERESÓPOLIS

CINE ARTE — Dinheiro Sangrento,

Às 21h. (18 anos), até amanhã.

com Lee Ven Clecf.

ALVORADA - Barry lyndon, com Ryan 0'Neal. 2a., 4a.,

6a., às 21 h. 3a. e 5a., às 15h, 21 h. (14 anos). Até sá-

bado.

Show
TEATRO

SEMPRE ÀS TERÇAS FORRÓ FORRADO — Apresentação de

Elza Soares, João do Vale, Almir Saint Clair, os repentistas

Coleiro e Coleirinho, o grupo Os Palmares, conjunto Ro-

raima, além de exibição de canto e danças folclóricos

Associação Recreativa Gigantes do Cante, Rua do Catete,

235, esquina da Rua Buarque de Macedo. Hoje, às 21h. In-

gressos a Cr$ 30,00 e Cr$ 10,00, estudantes.

SEIS E MEIA — Apresentação dos sambistas Xangô da

Mangueira e Paulo Marques acompanhados do conjunto

Nosso Samba. Direção Sérgio Cabral. Teatro João Caata-

no, Pça. Tiradentes (221-0305). De 2a. a 6a., às 18h30m.

Ingressos a Cr$ 12,00.

HOMENS TRABALHANDO — Show de música popular
brasileira com o grupo Coisas Nossas, formado por No-

nato (voz), Caola e Luita (violão), Henrique (cavaquinho),
Zé Carlos (piano), Bolão (pandeiro e bateria), Beto (per-
cussão) e Dazinho (flauta). Teatro Dulcina, Rua Alcindo

Guanabara, 17 (232-5817). De 2a. a 4a., às 18h30m. In-

gressos a Cr$ 20,00. Até dia 9 de novembro.

FACE A FACE — Show. da cantora Simone acompanhada
de Willcox (teclado), Alemão (guitarra e violão), William

(bateria) e Ivani (baixo). Direção de Herminio Bello de

Carvalho. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de São Vi-
cente, 52/39 De 4a. a óa., às 21 h, sáb., às 21h30m, dom.,

às 19h. Ingressos 4a. 5a. e dom., Cr$ 60,00 e Cr$ 40,00,
estudantes, 6a. e sáb., a Cr$ 80,00.

ALTA ROTATIVIDADE — Show humorístico com Rogéria e

Agildo Ribeiro. Participação de Luis Pimentel, Maria Odet»
e o conjunto Somterapla. Texto de Max Nunes e Haroldo

Barbosa. Dir. de Agildo Ribeiro. Teatro Princesa Isabel, Av.

Princesa Isabel, 186 (275-3346). Dj 3a. a 6a. a dom., às

21h30m, sáb., às 20h30m • 22h30m. Vesp. dom., às 18h.
Ingressos de 3a. a 6a., a Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00, estudan-
tes, sáb., a Cr$ 100,00, dom. (Ia. sessão) a Cr$ 80,00 • Cr$
50,00, estudantes e (2a. sessão) a CrS 80,00.

Ai... QUINTO — Show do humorista Chico Anisio, acom-

panhado do conjunto Tempo Sete. Teatro da lagoa, Av.
Borges de Medeiros, 1 426 (274-7999 • 274-7748). De 4a.
a dom., às 21h. Ingressos 4a. e 5a. e dom., a Cr$ 80,00
e Cr$ 50,00, estudantes, e óa. e sáb,, a Cr$ 100,00.

EXÕRSEXY — Texto de José Sampaio e Faya Guzzardi.
Com Coslinha. Participação de Lauretli Guzzard. Teatro
Carlos Gomes, Praça Tiradentes (222-7581). De 3a. a 5a., às
21h, 6a. e sáb., às 21hl5m - 22hl5m, dom., às 18h •
21hl5m. Ingressos de 3a. a 5a., a CrS 50,00, 6a. • dom.,
a CrS 60,00.

REVISTA
MIMOSAS... ATÉ CERTO PONTO - Show de travestis, di
Geórgia Bengston. Com Angela Leclery, Kiriana, Marlsa,
Marlene Casanova, Rosana Berenson, Sara Streisaub, Theo
Montenegro e participação especial de Edson Fharr e Jorge
Benitez. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51

(236-6343). De 3a. a 6a., às 21 h, sáb., às 20h e 22h, dom.
às 19h e 21 h. Ingressos a Cr$ 50,00 e Cr$ 25,00, estu-
dantes.

CAFÉ-CONCERTO RIVAL — De 3a. a sáb., três programa-
ções diárias. Às 20h30m — Elas Cobram Taxa d* Luxo,
com Tutuca. Às 22h30m — Show das Bonecas, show
de travestis. Às 24h — Spiti Show, com Tutuca, Eddy
Star, Everardo, César Montenegro e Gugu Olimecha. Rua
Álvaro Alvim, 33 (224-7529). Couvert de Cr$ 70,00, sem
consumação mínima.

Recém-inaugurada, a Adega de Ipanema (Rua Visconde
de Pirajá, 497.5) tem como atração

o seresteiro e violonista Carlos Wagner, além
de serviço de bar e restaurante,

das 9h. às 3h da madrugada, sem couvert.
* * *

O Grupo Maria Déia faz show
especial hoje, a partir da9 21h, durante a noite de

autógrafos do livro (contos)
Torpalhium, de Júlio César Monteiro Martins.

Na Livraria Muro, Rua Visconde de Pirajá, 82
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Musica
INICIAÇÃO MUSICAI — Comemoração dos 40 anos do cur-

so da Escola de Música da UFRJ, com a apresentação dos

alunos orientados pela professora Henriqueta Rosa Fer-

nandes Braga. Também exibição do filme Iniciação Musical,

com narração de Sérgio Chapelin. Salão Leopoldo Miguez,

Rua do Passeio, 98. Hoje às 15h. Entrada franca.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA - Último" concerto

da temporada, sob a regência do maestro Isaac Karabt-

chevsky. Programa: Inteirações Assintóticas, de Cláudio

Santoro, em estréia mundial, Concerto para Violoncelo

(solista: Peter Dauelsberg), de Lalo, e Bachianas Brasilei-

ras n? 4, de Villa-Lobos. Sala Cecília Meireles, Lgo. da

Lapa, 47. Amanhã, às 21h. Ingressos a CrS 100,00 e Cr$

50,00.

JEAN LOUS STEUERMANN - Recital do pianista (1? Prê-

mio do Concurso Internacional Bach em Leipzig) interpre-

tando obras de Haydn, Chopin, Villa-Lobos e Schumann.

Sala Cecilia Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Quinta-foira, às 21 h.

Ingressos a Cr$ 40,00, Cr$ 30,00 e CrS 15,00.

ORQUBSTRA SINFÔNICA DA ESCOLA DE MÚSICA -

Concerto sob a regência do maestro Roberto Ricardo Du-

arte. Programa: Serenata n° 10 K. V. 261, de Mozart, Sin-

fonias de Instrumento de Sopro, de Stravinsky, Batuque,

de Alberto Nepomuceno, e Concorto n? 3 para Piano •

Orquestra (solista: André Luis Silva Rangel), de Beethoven.

Salão Leopoldo Miguez da Escola de Música da UFRJ, Rua

do Passeio, 98. Quinta-feira, às 17h30m. Entrada franca.

CRIANÇAS TOCAM PARA CRIANÇAS - Recital de aber-

tura do concurso promovido pelos Seminários de Música

Pró-Arte e Casa de Rui Barbosa, com o duo Esteia Caldl

(piano) e Bernardo Bessler (violino) interpretando peças

de Haendel e Beethoven. Quinta-feira, às 20h30m. As pre

vas eliminatórias realizam-se sexta-feira, às 9h a 14h,

as provas finais sábado, às 9h e 15h, e domingo, às 91,

Casa do Rui Barbosa, Rua São Clemente, 134.

Xangô ãa Mangueira e Paulo Marques,
a àupla desta semana no Seis e

Meia do João Caetano

Exposições
FEIRA DE CORDEL — Mostra de exemplares de diversos
escritores e de talhas que serviram a impressão dos de-
senhos. Escola de Artes Visuais, Parque lage, Rua Jardim
Botânico, 414. De 2a. a 6a., das 8h à-s 22h, sáb. e dom.,
das 9h às 18h. Até sábado.

BRINQUEDOS POPULARES DA PARAÍBA - Mostra de di-

versos objetos e especialmente de paus-de-fita. Paralela-

mente a exposição Farmacopédia Popular da Paraiba. Fu-

narte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a. a óa., das lOh

às 18h. Até dia 25 de novembro. Os colégios interessados

em visitas guiadas devem telefonar para 242-4484 e

222-5379.

BRINQUEDOS TRADICIONAIS - Mostra de 120 peças ds

diversos Estados. Museu de Artes e Tradições Populares,

Rua Pres. Pedreira, 78, Ingá, Niterói. De 3a. a dom., das

llh às 17h. Até domingo.
"Ã 

VIDA DAS BALEIAS EM TODOS OS MARES — Exposição

organizada pelo Museu Oceanográfico de Mônaco, com
fotografias, painéis fotográficos e peças com esqueletos,
dentes e barbatanas de baleia, além de textos explicativos.
Museu Nacional — Quinta da Boa Vista. De 3a. a domin-

go, das 12h às lóh. Até fins de novembro.

O PRIMEIRO BANCO DO BRASIL - 1808 — 1829 - Mo-

tra de painéis fotográficos cédulas e moedas antigas

documentos. Museu do Banco do Brasil — Av. Pres. \

gas, 328/16'?. De 2a. a 6a.. das lOh ás 16h30m.
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Televisão
OS FILMES DE HOJE

O épico halterofilistico Hércules Contra
Gengis Khan, à tarde, dá para o gasto. A noite —

para os corujas, apenas — o drama de
TV A Lenda de Llzzie Borden parece que dá para

preencher a insònia. Mais cedo, o
western Alçapão Sangrento

atende aos aficcionados do gênero.
O PRÍNCIPE VALENTE

TV Globo - 14h
(Prince Valiant). Produção americana, originariamenle

em Cinemascope de 1954, dirigida por Henry Hathaway.
No elenco: Robert Wagner, Janct Leigh, James Mason,
Dobra Paget, Slerling Hayden, Victor McLaglen, Donald
Crisp, Brian Alterne, Barry Jones, Primo Carnera. Colorido.

Aventuras do Príncipe Valente (Wagner)
na sua aproximação com o Rei Artur (Aherne)
e os Cavaleiros da Távola Redonda. A história
em quadrinhos de Harold Foster foi levada à
tela pela Fox com a pompa do Cinemascope e
o som estereofônico, um superelenco e os res-
peitáveis nomes de Duddley Nichols e Hatha-
way na adaptação e direção, respectivamente.
O empenho da produção não bastou para evi-
tar um ritmo pesado e cansativo. Na TV o fil-
me serve sobretudo para mostrar a imperícia
de Bob Wagner em seus primeiros passos ci-
nematográficos e a beleza de Janet.

HÉRCULES CONTRA GENGIS KHAN
TV Studios - 16h

Maciste nal Inferno di Gengis Khan). Produção italiana,
originariamente cm Totalscope, de 1964, dirigida por Do-
menico Paolella. No elenco: Mark Foresl, José Greci, Glo-
ria Milland, Ken Clarke, Roldano Lupi, Renato Rossini, Mirko
Ellis, Tullio Altamura, Renato Terra. Colorido.

Século XII: Armina (Greci), descendente
da coroa polonesa, é procurado pelas tropas
de Gengis Khan (Lupi), chefiadas por Kubilai
(Clarke). Maciste-Hércules (Forest) interfere
nas pretensões orientais. Já exibido na TV co-
mo Maciste contra Gengis Khan (coerente com
o original italiano), este é um dos menos ruins
espetáculos do gênero.

AtÇAPAO SANGRENTO
TV Studios - 21 h

(Jack McCall, Desperado). Produção americana de
1952, dirigida por Sidney Salkow, No elenco: George Mont-
gomery, Angela Stevens, Douglas Kenncdy, James Seay, Eu-

gene Iglésias, William Tannen, Jay Silverheels. Colorido.

Western em torno de um condenado por
traição (Montgomery) durante a guerra civil,
que procura demonstrar sua inocência e re-

cuperar suas terras, tomadas por usurpadores.
O assunto não foge á rotina, nem apresenta
situações originais; entretanto o espetáculo é
conduzido com segurança e poderá agradar
aos apreciadores do gênero.

SEM TEMPO PARA MORRER
TV Guanabara — 24h

(No Time to Die), Produção britânica, originariamente
em Cinemascope, de 1958, dirigida por Terence Young.
No elenco: Victor Mature, Anthony Newley, Leo Genn, Bo-
nar Coleano, Luciana Paluzzi, Anne Aubroy, George Cou-
louris, Alan Tilvern, Sean Kelly. Colorido.

Mature ú o sargento Thatcher, america-
no servindo ao Exército inglês, que organiza
um grupo de fuga em um campo de prisionei-
ros italiano no deserto da Libia, durante a II
Guerra Mundial. Aventura de guerra corri-
queira, mas com bastante ação. O diretor
Young foi responsável pelos melhores exempla-
res da série James Bond e o senão do espeta-
culo é a deformação do formato original na
TV. Ainda assim, é possivel que dê para satis-
fazer os adeptos da ação.

A LENDA DE LIZZIE BORDEN
TV Globo - 0hl5m

(The legend of lizzie Borden). Produção americana de
1975, realizada diretamente para a TV por Paul Wendkos.
No elenco: Elizabeth Montgomery, Fioonnuala Flanagan, Ed
Flanders, Katherine Helmond, Fritz Weaver, Don Porter, He-
len Craig, John Beal, Gail Kobe e Hayden Rorke. Colorido.

Em 1892 Lizzie Borden, uma solteirona, de
Fali River, Massachusetts, foi levada aos tri-
bunais acusada de ter morto o pai e a madras-
ta. A ocorrência, agora transformada em te-
lefilme, é mostrada numa alternância de ce-
nas de tribunal e retrospectos fornecidos pe-
Ias testemunhas e, sobretudo, pela própria
acusada. Os comentaristas americanos refe-
rem-se a uma combinação de drama de época
e interpretação psicológica do evento nem
sempre bem mesclada, mas concluíram a fa-
vor do espetáculo, com ressalvas ao fecho. Não
custa conferir.
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Ronald F. Monteiro

Elizabeth Montgomery em
A Lenda de Lizzie Borden

(canal 4, 0hl5m)

O canal 7 transmite, a partir das 22h,
a grande final do / Festival Nacional do Choro,

apresentando ainda um show
especial com Chico Buarque e Francis Hime

CANAL 2
16h — Padrão.
16h30m — Inglês com Música.
17h — Ginástica — Aula com * professora Sílvia Mar-

tins.
)7h30m — 408 — Teleiornal cultural.
18h — Oi Mágicos — Entrevista. Hoie Homero Homem

Carlos Renato — Onofre Moreira.
19h — Arcc-lris — Programa Infanto-juvenil com fil-

mes, desenhos animados • a participação de
Plim Plim, o mágico do papel, Vovô Bicudinho,
O Gordo • o Magro, Betty Boop • o Pingüim
Tenessa.

20h30m — Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Novela infanto-
juvenil baseada na obra de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Dirce Migliaccio, Jacira
Sampaio • outros. Capítulo 135. Colorido.

21 — Stadium — Telejornal de esporte amador apre-
.sentado por Rosemary Araújo. Colorido.

21h08m — Dois Minutos de Futebol — Apresentação de
Luís Orlando.

JlhlOm — Repórter — Teleiornal com o resumo das notí-
cias do dia. Apresentação de Dionel Santana.
Colorido.

21h30m — Oi Mágico* — Entrevistas.
22h30m — Gilson Amado — Lições de Vida.
22h34m — 1977 — Entrevistas e comentários sobre a alua-

lidade.

23h30m — Escalala — Comédia, filmes de Gordo e o Ma-
gro, Betty Boop e os Batutinhas.

0h30m — Cena Aberta Espetáculo — A anatomia de um
espetáculo teatral. Hoie: W. M., na Boca do Tú-
nei de Carlos Eduardo Novaes. Com Cecil Thiré,
Suzana Faini, Orlando Vieira, Maria Carmem,
Ivan Cândido e Nelson Xavier.

lh — Os Mágicos — Entrevistas. Hoje: Orlando Teruz
e o dicionarista Hamilcar d* Garcia.

19h40m

2uh.5m

20h55m -

21h50m ¦

21h55m

22h3Sm

2.h55m

23hSSm

0hl5m

> Jornal Nacional — Noticiário apresentado por
Cid Moreira e Carlos Campbell. Colorido.
Espelho Mágico — Novela de Lauro César Mu-
niz. Direção de Daniel Filho, Gonzaga Blota
e Marco Aurélio Bagno. Com Tarsíslo Meira,
Jucá de Oliveira, Sônia Braga, Lima Duarte,
lona Magalhães, Glória Menezes e Djenane Ma-
chado. Colorido.
Globo Repórter Ciência — O Mundo Escondido
do Cérebro. Colorido.

< Jornalismo Eletrônico — Noticiário local com
Berto Filho. Colorido.
Nina — Novela de Walter George Durst. Dir.
de Walter Avancini e Fábio Sabag. Com Regina
Duarte, Antônio Fagundes, Mário lago. Rosa-
maria Murtinho. Colorido.
Amanhã — Noticiário. Colorido.
Kung Fu — Filme. Hoje: A Alma E' o Guerreiro.
Colorido.

-Painel — Noticiário apresentado por Berto Fi-
lho. Colorido.
Coruja Colorido. — Filme: A lenda de liilie
Borden. Colorido.

17h30m — Guerra, Sombra e Água Fresca — Seriado com
John Barner e Bob Crane. Colorido.

18h — Desenhos. Colorido.
18h30m — As Noivas Chegaram — Seriado. Colorido.
19hl5m — Jornal da Bandeirantes — Noticiário. Colorido.
20h — Série Documento — Hoje: Moreira da Silva.

Colorido.
21h — Familia — Seriado com James Broderick e Sada

Thompson. Hoje: A Idade não Espera. Colorido.
22h — Brasileirinho — 1.° Festiv_J Nacional do Choro.

Hoje: A Grande Final. Colorido.
24h — Série Nostalgia — Hoje: Sem Tempo para Mor-

¦wr. Colorido.

CANAL 11

CANAL 6

CANAL 4

-!*\

7h4Sm — Padrão a Cores.
8h - TVE.
9h — Sitio do Pica-Pau-Amarelo (Reprise). Colorido.
9h30m — O Globo am qua Vivamos — Documentário. Co-

lorido.
10h30m — Terra da Gigantes — Filme. Colorido.
Ilh30m — O Mundo Animai — Documentários das séries

Untamed World e Animal World sobre a natu-
reza, os animais e o homem. Colorido.

UhS5m — Globinho (Ia. edição) — Noticiário infantil nar-
rado por Paula Saldanha. Colorido.

12h — Globo Cor Especial — Desenho: Os Flintstones
e Josie a as Gatinhas.

12h50m — Copa Brasil — Noticiário esportivo sobre o
Campeonato Brasileiro de Futebol. Apresentação
de Léo Batista.

13h — Hoje — Noticiário apresentado por Sônia Ma-
ria, Ligla Maria, Marcos Hummel e Nelson Mot-
ta. Colorido.

13h30m — Escrava Isaura — Reprise da novela baseada
no romance de Bernardo Guimarães. Com Lu-
célia Santos, Gilberto Martinho, Beatriz Lira e
Rubens de Falco. Colorido.

14h — Sessão da Tarde — Filme: O Príncipe Valente.
Colorido.

lóh — Sessão Comédia — Jeanni* E' um Gênio — Fil-
me. Colorido.

16h45m — Faixa Nobra — O Elo Perdido — Filme. Colo-
rido.

17h20m — Globinho — Noticiário infantil apresentado por
Paula Saldanha (2a. edição). Colorido.

17h25m — Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Programa Infante-

juvenil baseado no livro de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Dirce Migliacio, Jacira
Sampaio, André Valll e outros. Colorido.

18h — Sinhazinha — Estréia da novela de Lafayete
Galvão, Inspirada em obras de José de Alencar.
Com Castro Gonzaga, Ana Lúcia Torre, Bete
Mendes, Eduardo Tornaghi e Ruth de Souza.
Colorido.

l8h40m - HB 77 - Desenho: O Esquilo sem Grilo, Colo-
rido.

18hSSm — Sem Lenço, Sem Documento — Novela de Má-
rio Prata. Dir. de Regis Cardoso. Com Ney La-
torraca, Ricardo Blat, Aríete Salles, Uva Nino.
Colorido.

llh - TVE.
HhlSm — Inglês com Fisk. Colorido.
11h45m — Poucas a Boas — Noticiário feminino apresen-

tado por Helena Sangirardi. Colorido.
12h — Ben, o Urso Amigo— Desenho. Colorido.
12h30m — Desenhos. Colorido.
12h45m — Rede Fluminense de Noticias — Apresentação

de José Salcme. Colorido.
13h — Operação Esporte — Apresei,«*__«».»_•__;:.

Lima e Milton Colen. Colorido.
13h45m — Panorama Pop — Apresentação d* M. lima.

Colorido.
14h — Sérgio Bittencourt Informal — Colorido.
14hl5m — Muito Prazer Dr — Informe sobre psiquiatria.
14h30m — Desenhos — Colorido.
14h45m — Robert Milost — Noticiário social.
14h50m — Agora — Noticiário. Colorido.
15h — Programa Edna Savaget. Colorido.
16h — Agora — Noticiário.
16h05m — Garota com Algo Mais. Seriado. Colorido.
16h35m — Capitão Aza — Filmes e desenhos: George. O

Rei da Floresta, Robot Giganta a Speed Racer.
18h40m — Desenhos. Colorido.
18h50m — Éramos Seis — Novela com Gianfrancesco Guar-

nieri, Jussara Freire, Paulo Figueiredo • ou-
tros. Colorido.

19h40m — Agora — Noticiário.
19h45m — O Profeta — Novela de Ivany Ribeiro. Com Dá-

bora Duarte, Zanoni Fcrrile, Irene Raveche, Pau-
Io Goulart, Cláudio Correia e Castro. Colorido.

20h40m — Grande Jornal — Noticiário apresentado por
Ferreira Martins, Cévio Cordeiro a Fausto Ro-
cha.

21 — Espacial — Charles Aznavour. Colorido.
22hS5m — Agora — Noticiário. Colorido.
23h — J. Silvestre — Programa de entrevista. Hojei

Matadouro, com a Dra Claudie Durian. Colorido.

15h25m — Plantão Onze — Noticiário.
15h30m — Sessão Novola — Meu Pedacinho de Chão. No-

vela de Benedito Rui Barbosa.
15hS5m — Plantão Onze — Noticiário.
16b — Sessão das Quatro — Filme: Hércules contra

Gengis Khan. Colorido.
17h45m — Sessão Alegria — Os Três Patetas.
17hS5m — Plantão Onze — Noticiário.
18h — Sessão Desenho — Os Impossíveis, Frankstein

Jr. e Tremendão.
18hSSm — Plantão Onze — Noticiário.

19h — Sessão Novela — O Espantalho. De Ivany Ri-
beiro. Com Jardel Filho, Nathalia Timberg, Ro-
lando Boldrin, Tereza Amayo, Eduardo Torna-
ghi, Ester Góes e Hélio Souto.

19h4Sm — Sessão Cineac — Sessão Golias — Mr. Bagoo.

19h55m — Plantão Onze — Noticioso esportivo .

20h — Sessão Bangue-Bangue. Império.

20hS5m — Plantão Onze — Noticiário.

21h ' — Sessão das Nove — longa-metragem: Alçapão
Sangrento. Colorido.

22h55m — Plantão Onze — Noticiário.

23h — Show do Gongo — Colorido.

23h35m — Horóscopo com Zora lonara — Colorido.

23h40m — Sessão Terror — Galeria do Terror. Colorido.

OhlOm — Plantão Onze — Noticiário. Apresentação de
Paulo Gil.

0hl5m — Sessão Passatempo — Seriado. Big Valley. Co-
lorido.

IhISm — Plantão Onzs — Noticiário com Paulo Gil. Co-
lorido.

24h - Apresentação da NelsonInforme Financeiro
Priori. Colorido.

OhO_m — De Olho na Cidade — Programa de debates.
Hoje: Denúncia Vazia e Reabertura dos Cassi-
nos. Colorido.

CANAL 7
llh — Padrão.

llhlSm — Madureia. Programa educativo.
I2h — Desenhos — Colorido.
12h25m — Primeira Hora — Informações de utilidade pú-

blica e esportes. Colorido.
13h — Revista Feminina — Apresentação de Maria

Luiza Gregori. Colorido.
14hl5m — Xênia • Você — Feminino. Colorido.
15h30m — I love Lucy — Seriado com Lucille Bali e Desl

Arnaz. Preto e branco.

16h — Joe, o Fugitivo — Seriado. Colorido.

16h30m — Balanço — Programa infanto-juvenil. Colorido,

17h — Reino Selvagem — Seriado. Colorido.

\__£v ______i'?*^f_\ HP>
i»:K&iÉm] ______¦___[ í____&

__Kfl Hll __t t * ______
__B__^__M^^ri^£_HMr ¦' _B

SffiÜK - '' ¥wR__M __SR|!________________—bp_ii__»bi„>^_.._¦¦¦¦¦.- ..-v ... ,,Zr-%&h&m3y- . ___fc*ít__5í.s_1', 1
HK&H9HP_iy^ * v$*?sv - -_Ha_Í_ü

i^pil ** * ^v '"' ____________
h____t^^^s_^_'j í _^R___li^s

.Hfekf£5* * 's_ *• •'___!^^^^^^^ ' _____& *V a
Bfl§M$__i__í_P_.:^:1r*__i____í':¦ ¦ ::' ____________^__i

___wê\*c:'.; •¦. "'i*j__.-. * _____!?_
mmr' 2' 

^^*fel& >y^'"^W" * v *Wl _W^____________\
m _M ***^_»_^'¦;''^-i_ií.^*'j'> ' <fl____B___i
^«^¦_^- 

. ^ss*íS;f'Siw:*!*"* . ... . «Hj E@|

Rádio JORNAL
DO BRASIL

ZYJ-453
AM-940 KHz - OT-4875 KHz
Diariamente das 6h às 2h30m

8h30m - HOJE NO JORNAL DO .BRASIL.
Apresentação de Eliakim Araúio,

8h35m — ROTEIRO — Produção • apresen-
tação de Ana Maria Machado.

9h — INFORME ECONÔMICO - Produção da .
Nicolau Zarvoj Neto a apresenlação de Eliakim
Araúio.

I5h - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Progra-
grama: Davi_*M_son, -irkloy, .ames Harvest, Gong
e J. Geils ' Band. Produção de Alberto Carlos de
Carvalho e apresentação de Orlando de Souza.

23h — ESPECIAL - Com Fernando Lébeis. Pro-
dução e apresentação de Luis Carlos Saroldi e Ney
Hamilton.

JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, 12h30m,
18h30m, 0h30m, dom., 8h30m 12h30m, 18h30m,
0li30m. Apresentação de Eliakim Araújo, Jorge Ne»
dhef e Orlando de Souza.

__________

FM-ESTÉREO - 99.7 AAHz

Discos

fi |[|SISW^ág«-_i-tt„|
Diariamente das 6 às 2h

HOJE
20h — Capricho Espanhol, Op. 34, de Rimsky-

Korsakolf (Ffozhdestvensky — 15:40). Quarteto com
Piano, em Mi Bemol, Op. 47, de Schumann (Pro Ar-
te Piano Quartel — 27:00). As Estações, de Glazu-
nov (Khaikin — 34:00). Córdoba e Sguidillas, dos
Cantos de Espanha, de Albérniz (Alicia de Larrocha
— 8:50). Kanon e Giga, em Ré Maior, ds Pachelbel
(Karajan — 6:06). Concerto em Mi Maior, para Dois
Pianos e Orquestra, de Mendelssohn (John Ogdon e 

'

Brenda Lucas — 29:30). Apollon Musagète, de
Strawinsky (Karajan — 32:00). A Sertaneja, de Bra-
silio Itiberê (Arnaldo Estrella — 6:01). Sinfonia em
Lá Maior (Hamburgo), de Carl Philipp Emanuel
Bach (Coilegium Aureum — 11:00).

AMANHÃ
20h — My Heart is Inditing (Hino da Coroa-

ção), de Haendel (Coro do King's Collcga e En-
glish Chamber Orcheslra, regência de David Will-
cocks — 12:50), Quatro Improvisos Op. 90, de
Schubert (Kempff — 28:00), Sinfonie n? 4, am Mi
Menor, Op. 98, de Brahms (Concertgebouw e Uai-
link — 40:00), Concerto para Piano e Orquestra
n? 2, em Si Bemol Maior, Op. 19, de Beethoven
(Arrau — 30:20), Kol Nidrei, Op. 47, de Max
Bruch (Fournier 10:30), Sonata em Ré, de Mateo
Albénlz (John Williams, violão — 3:10), Concerto
em Dó, para Flautim e Orquestra, P. 79, de Vivaldi
(linde — 10:22), Suite n? 3, em Si Menor, BWV
814, de Bach (Zabaleta, harpa — 17:15), Les Bichas,
de Poulenc — (Prêtre — 19:25).

»TÍM só de Karanjas, Boehms, Orman-
JwJ dies e Sollíes vive a constelação jo--~ w nográfica de bons regentes. Entre os

jovens grandes lideres, há os que já começam
a apresentar um back-ground considerável de
gravações, valendo destacar entre eles a figu-ra carismática de Seiji Ozawa. Este talento-
so maestro nascido na Mandchúria é hoje o
titular de uma das melhores orquestras norte-
americanas, a Boston Simphony, após um pe-riodo em que dirigiu a Sinfônica de São Fran-
cisco e acumulou esse cargo com a nova res-
ponsabilidade cm Boston, numa produtiva
ponte-aérea musical entre o Pacifico e o
Atlântico.

As gravações de Ozawa multiplicam-se a
cada dia, não só à frente das orquestras de
que foi (ou é) titular, mas também com a co-
laboração de grandes organismos sinfônicos
internacionais, como a Filarmônica do Japão,
a Orquestra de Paris e a Sinfônica de Chicago.

Em seus quatro últimos LPs aqui lança-
dos, três pela Angel/Odeon e um pela Deuts-
che Grammophon/Phonogram, Ozawa per-corre vários autores e estilos, do arrojo stra-
vinskiano do Pássaro de Fogo ao exotismo de
sabor popular de Sheherazade, de Ravel, e
Danças Polovitzianas, de Borodin. Há também
uma transparente versão ãe peças orquestrais
de Ravel (originais para piano) e um exce-
lente disco dedicado aos Concertos para Vio-
lino e Orquestra, de Max Bruch (sol menor)
e Sibelius (ré menor), com a inestimável co-
laboração da violinista Masuko Ushioda. Do-
tada de grande sensibilidade e refinamento
interpretatívo, Masuko tem nesse LP uma
atuação deslumbrante, infinitamente superior
ao seu desempenho como solista do Concerto
para Violino, de Beethoven, apresentado há¦ inis três o?ios na Sala Cecilia Meireles, em
programa da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Ronaldo Miranda

INFORMATIVO DE UM MINUTO - De. 2a. a sáb.,
às 9h, 12h, 15h, 18h .. 24h. Dom., às lOh, 13h,
15h, 18h, 23h e 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO
BRASIL. Av. Brasil, 500 — 7." andar — Telefone:
264-4422.

Para receber mensalmente o Boletim da progra-
mação de Clássicos em FM, basta enviar UMA VEZ
o seu nome a endereço à RÁDIO JORNAL DO BRA-
Sll/FM, Av. Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB.

Rádio Cidade
ZYD-462

Diariamente' das 6h às 2h
Os grandes sucessos da música popular dos

anos 60/70 e os melhores lançamentos em música
nacional e internacional.

CIDADE DISCO CLUB - O som das discotecas
cariocas. De 2a- a 5a., das 22h às 23h. 6a. e sáb.
das 22h. às 24h. Produção de Carlos Townsend.
Apresentação de Ivan Romero.
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SIBELIUS / MAX BRUCH / CONCERTOS PARA VIOLINO -
Angel/EMI — Odeon — S3CBX.525 — Com a Filarmônica
do Japão, sob a regência de Seiji Ozawa. Solista: violinista
Masuko Ushioda. LADO 1: Concerto Op. 47 em Ri Menor,
de Sibelius. LADO 2: Concerto n? 1, Op. 26, em Sol
Menor, de Max Bruch.

MAURICE RAVEL / PEÇAS DIVERSAS - Deutsche Gram-
mophon/Phonogram — 2530.753 — Com a Orquestra Sin-
fònica de Boston, sob a regência de Seiji Ozawa. LADO
1: Valsas Nobres a sentimentais. LADO 2: Alborada dei
Gracioso, Une Barque sur 1'Ocean e Pavai\e pour Une En-
fant Dcfunte.

STRAVINSKY / O PÁSSARO DE FOGO - Angel/EMI -
Odeon — S3CBX.524 — Com a Orquestra de Paris, sob a
regência de Seiji Ozawa. LADO 1: Introdução a Cena I.
LADO 2: Cena I (conclusão) a Cena II.

KORSAKOV / BORODIN / SHEHERAZADE / DANÇAS POLO-
VITZIANAS - Angel/EMI - Odeon - S3CBX.534 - Com
a Orquestra Sinfônica de Chicago, sob a regência de Seiji
Ozawa. LADO 1: Sheherazade, de Bimsky-Korsakov. LADO 2:
Sheherazade (conclusão) e Danças Polivitsianas, de Borodin.

Artes Plásticas
LUIZ VENTURA — Pinturas e gravuras. Galeria Graffiti,
Rua Maria Quitaria, 85. Do 2a. a 6a., das 13h30m às 21 h
30m, sáb. das 9h30m às 13h e das lóh às 21 h. Até dia
6 de novembro. Inauguração hoje, às 21h.
VALENTIM FERNANDES - Pinturas. Museu Nacional de
Belas-Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das 12h
30m às 18h30m, sáb. e dom., das-OSli às 18h. Até dia 13
de novembro. Inauguração hoje, às 18h30m.

AVATAR DE MORAES - Esculturas. Petite Galerie, Rua
Barão da Torre, 220. De 2a. a 6a., das 15h às 22h, sáb.,
22h. Até amanhã. .

COLETIVA — De Alda Bonfim, Dalica, Dalva Cunha, Geny
Scheiner, Indayá Seabra, Jarina Meneses e outros. Galeria
Santa Teresa, Rua Mauá, 136, Lgo, do Guimarães. De 2a.
a 6a., das 13h às 18h. Até dia 17 de novembro.
ANTÔNIO BANDEIRA - Retrospectiva de suas obras. UERJ,
Salão de Exposições da Capela, Rua S. Francisco Xavier,
524. De 2a. a 6a., das lOh às 18h. Até sexta-feira.
NEIZE MARTINS — Desenhos. Instituto Italiano de Cultura,
Av. Antônio Carlos, 40/4.°. De 2a. a sáb., das 13h às
21h. Até dia 31.

Bete Mendes é Sinhazinha Flô,
na novela que estréia hoje, às lSh,

no canal 4

JULIUS GORKE — Pinturas. Centro Cultural Paschoal Car-
los Magno, Campo de S. Bento, Niterói. Diariamente das
16h às 21h. Até dia 6 de novembro.

MARINHAS — De Amadeu Feliciano, Avane Cabral, Ka-
randré e Teresa Carvalho. Cantinho da Arte, Hotel Everest,
Rua Prudente de Morais, 1 117. Diariamente, das lOh às
das 18h às 21h.

CACILDA DIÁCOVO - Pinturas. Aliança Francesa da Ti-
iuca, Rua Andrade Neves, 315. De 2a. a 6a., das 14h às
22h. Até dia 9 de novembro.
BIBIANA CALDERON - Pinturas. Galeria Irlandini, Rua
Teixeira de Melo, 31. De 2a. a 6a., das 14h, às 23h, sáb.
das 14h às 19h. Até dia 12 de novembro.
PÉRICLES ROCHA — Desenhos. Galeria Sérgio Millet, Fu-
narte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a. a óa., das lOh
às 18h. Até sexta-feira.
ALEX NICOLAEFF — Desenhos. Galeria Macunaíma, Funar-
te, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a. a 6a., das lOh
às 18h. Até sexta-feira.
SETE FOTÓGRAFOS PAULISTAS - Mostra de Alberto Neute,
Beth Feijó, Cláudio Feijó, Mauri Granado, Mario Spinosa,
Paulo Klein e Mauro Simonti. Bar do Arnaudo, Rua Alm.
Alexandrino, esquina da Rua Cândido Mendes, Santa Tere-
sa. Diariamente, das lOh às 24h. Até sábado.
DEBORAH CORRÊA COSTA — Poemas gráTicos, Centro de
Pesquisa de Arte, Rua Paul Redforn, 48. De 2a. a sáb., das
llh às 22h. Alé sábado.
VAN GOGH — Reproduções de pinluras e desenhos. Museu
da Imagem e do Som. Pça. Rui Barbosa, 1. De 2a. a 6a.,
das 12h às 18h. Até sexta-feira.
CLÉBER GOUVEIA - Pinturas. Sala Cecília Meireles, Lgo.
da Lapa, 47. Diariamente, das lOh ài 18h. Até dia 5 de
novembro.

PERCY DEANE - Pinluras. Galeria Casablanca, Rua Mar-
quês de S. Vicente, 52/3.°. De 2a. à 6a. das 15h às 23h.
Sáb. das 17 às 21h. Até idia 5 de novembro.

JOSÉ CARLOS COSTA PINTO - Desenhos. Aliança Francesa
de Ipanema, Rua Vise. de Pirajá, 82/12.°. De 2a. à 6a., das
lOh às 21 h. Até sexta-feira.

COLETIVA — Obras de Adhema, Elisaboth Kinga, Olivio
Luz, Sônia Slreva, Theodor Indermuhei • Vilmar Rodrigues.
Eucatexpo, Av. Princesa Isabel, 350, sobreloja. De 2a. à óa.,
das 13h às 21h. Até dia 31.

1.» SALÃO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DA AERO-
NÁUTICA — Clube da Aeronáutica, Rua Santa Luzia, 651/
3.°. Diariamente, das 8h às 22h. Até dia 31.

DENI BONORINO — Pinturas. Eucatexpo, Av. Princesa Isa-
bel, 350. De 2a. a 6a. das 13h às 21h. Até dia 7 de
novembro.

AGOSTINELLI — Escultura. Galeria B-75, Rua Prudente de
Morais, 129. Diariamente, das lóh às 24h. Até dia 11 de
novembro.

ROSINA BECKER D OVAllE - Pinturas. Galeria Domus, Rua
Joana Angélica, 184. De 2a. a 6a., das 14h ãs 22h, sáb.

das lóh às 21h. Até amanhã.

MARÍlIA RODRIGUES — Gravuras da série Registros. Gra-
vura Brasileira, Rua Belfort Roxo, 161 B. De 2a. a óa., dac
14h às 22h. Até dia 31.

ERALDO MOTTA — Pinturas e desenhos. Galeria Morada,
Rua Vise. de Pirajá. 234. De 2a. a óa., das lOh às 17h.
Até sexta-feira.

HAROLDO BARROSO — Esculturas. Galeria Ipanema, Rua
Aníbal de Mendonça, 27. 2a., das 14h às 22h, de 3a. a
6a., das lOh às 22h, sáb. e dom., das 16h às 21 h. Até dia
31.

ACERVO — Obras de Scliar, Inimá de Paula, Bianco, Ra-
poport, Ignacio Rodrigues e Bustamante Sá, Trevo II, Rua
Marquês de São Vicente, 52/ I. . De 2a. a sáb., das 14h
às 22h.

CARLOS PERTUIS — Pinturas. Museu de Imagem do In-
consciente, Centro Psiquiátrico Pedro II, Rua Ramiro Ma-
galhães, 521, Engenho de Dentro. De 2a. a óa., das lOh
às lóh, sáb. das 9h 12h. Até dia 31.

BARÃO — Desenhos e obletos. Oca, Rua Jangadeiros, 14-C.
De 2a. a 6a., das 9h às 19h. Sáb., das 9h às 13h. Até
sexta-feira.

KANTOR — Desenhos e pinturas. Galeria César Ache, Rua
Vise. de Pirajá, 281, sala 308. De 2a. a 6a., das 14h30m
ás 22h, sáb. cias llh às 13h e das lóh às 18h. Útimo dia.

Ia. FEIRA DE ARTE — Pinturas, gravuras, desenhos, xilo-
gravuras, esculturas, jóias e tapeçaria de Glauco Rodrigues,
Ana Bella Geiger, Abelardo- Zaluar, Eduardo Suod, Ribeiro
Feitosa, Paulo Roberto Leal, Ricardo e Márcio Mattar, entra
outros. Galoria do MAM, Av. Beira-Mar/3. . De 2i. a
dom., das 14h às 22h. Até amanhã.
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•****> Artistas e Téc-
nicos e da Casa dos Ar-
tistas, o Teatro áos Qua-
tro inicia hoje as suas
atividades com uma ses-
são especial de A Infide-
lidade ao Alcance de To-
dos, quatro minicomédias
de Lauro César Muniz so-
bre o tema do adultério.
Amanhã e quinta será
realizada no Teatro Gi-
nástico curta tempoi-ada
de lançamento a preçosreduzidos, e a partir de
sexta o espetáculo entra-
rá em carreira normal.
No Teatro Maison de
France o mímico fran-cês Yves Lebreton ofere-
ce esta noite uma apre-
sentação única ão seu
curioso trabalho Hein...
Ou as Aventuras do Sr
Balão. No Museu da
Imagem e ão Som prós-segue, às 18h, o ciclo OTeatro Brasileiro em
Questão, com a palestratítj Jorginho de Carvalho
sobre A Técnica do Ilu-
minador.

Yves Lebreton faz espetáculo único hoje,
no Teatro da Maison de France Yan MichàlslH

TEATRO DOS QUATnOaprOMnt-.no

TEATRO GINÁSTICO ™™*™»t T
no RLcniucE de todos

BE LAURO CÉSAR MUNIZ • DIR.: ANTÔNIO PEDRO
ROSAMARIA MURTINHO* OTÁVIO AUGUSTOLADY FRANCISCO

LUTHERO LUIZ • TESSY CALUDO«RONALDO HESED*
HOJE PRÉ-ESTRÉIA PARA O SINDICATOJ^A CASA D0S_ARTISJAS

AMANHÃ E 5-.-FEIRA
PREÇO ÚNICO

(LANÇAMENTO DA PEÇA)"

MU C « (.«bA POS ARTISTAS20,00
HORÁRIOS: DE 3.» A DOMINGO, AS 21.15 HS. SÁBADOS ÀS ÜO E 22.30 HS.

VESPERAL DOMINGOS, AS 18 HS. g

TOMJOBIM
VINÍCIUS DE MORAES
TOOUINHO •MIUCHA

MUNIDOS MIA miMlIRA VII MM COMIMOMR OSli âiii-ii câiifâf»
. DIREÇÃO DE ALOYSIO DE OLIVEIRA

4f/S.**/«.-»- 22 NORAS • SÁBADOS, 2 SESSÕES: AS 20 H. E 23.30 HS.

-ABERTURA 00s SALÕES, COM SERVIÇO DE
BAR E RESTAURANTE, A PARTIR DAS 20 HORAS

RESERVE SUA MESA COM ANTECEDÊNCIA.
INFORMAÇÕES: 286-9293 • 286-934}
266-4149 • 266-4096 «266-46211

A partir d* amanhã i

«m principie ali tsxla-

feira estarão suspensas as

apresentações da peca
E'..., ne Teatro da Maison

da France, por motivo dt

substituição do elenco. A
atrii Joana Fomm,

anunciada como substituta
cU Renata Sorrah, acabou

não assumindo o papel,
que ficará afinal em mãos

de Neila Tavares. Esta

deixará o elenco de Dor de

Amor, cartaz do Dulcina,

que perderá também a

participação de Rosita

Tomás Lopes. Para e papel
de Rosita entrará Camila

, Amado, enquanto Célia

Vai passará e ocupar o

de Neila.

FERNANDO TORRES DIVERSÕES
COMUNICA:

Por motivo de força maior
não haverá espetáculo da
peça "é...", no Teatro
Maison de France nos
dias 26, 27 e 28. (Ama-
nhã, 5a. e óa.-feira).

INFORMAÇÕES TEL.: 252-3456

ra

/MSTnllV
| 31 DE OUTUBRO 11

hoje, 11 hs. da noite
FERNANDO LÉBEIS
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ESPECIAL
feiliüi^ S6 vendo qualidade

R] Av.BartolomeuMitre,254/A
ÜS leblonEMPKEENDIMKXTOS IMOBILIÁRIOS Tels. 287 8997 o 267 8149

A INFIDEUDADE AO ALCANCE DE TODOS -
Quatro comédias em um alo cio Lauro César
Muni?. Dir. de Anlónio Pedro. Com Rosamaria
Murtinho, Otávio Augusto, Lady Francisco, Lu*-
ro Luís, Tessy Callúdo, RonnIdo Rosedá. Teatro
Ginástico, Au. Graça Aranha, IB7 (221-4484).
Hoje, às 21h, sessão beneficente com ingressos
ao preço único do Cr$ 80,00. De 3a. a 6a., às
2lhl5m, sáb., às 20h e 22h30m, dom., às 18h e
2lhl5m. Ingressos de 3a. a 6a. e dom. a CrS
80,00 e CrS 40,00, estudantes, sáb., a Cri 80,00.
Cada classe social cria tipos de infidolidade con-
iugal à sua imagem e semelhança.

HEIN... OU AS AVENTURAS DO SR BAIÃO -
Espetáculo idealizado e interpretado por Yves
Lebreton. Teatro Maison da France, Av. Pres.
Antônio Carlos, 58 (252-3456). Só ho|e, às 21h.
Um indivíduo perplexo procura sobreviver num
universo hostil e grotesco.

SE CHOVESSE VOCÊS ESTRAGAVAM TOOOS -

Texto de Clóvis Levi e Tânia Pacheco. Dir. de
Clóvis Levi. Com Cecil Thiré, linara Reis e o
Conjunto Maria Dcia. Teatro Nacional do Co-
média, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De 2a.
a 6a., às 18h30m, às 2as. sessão noturna ás
21b. Ingressos a CrS 60.00 e CrS 30,00, eslu-
dantes. De como um deturpado sistema educa*
cional pode transformar os alunos em passivos
bonecos.

ESPETÁCULO COURTEIINE - Duas comédias em
um ato — La Peur des Coups e le Comissaire
Est Bon Enfant — representadas em francês pelo
Teatro da Aliança Francesa. Dir. de Etienne Le
Meur. Com Carlos Nessi, Catherine Dessau, Eve-
lyne Friedman, Bernard Fqptova, André Van-
damm. Aliança Francesa da Tijuca, Rua Andrade
Neves, 315, 4a. e 5a., às 21 h. Entrada franca.

DOIS PONTOS — Textos de Brecht, Garcia Lorca,
loncsco, Oduvaldo Viana Filho t outros, entre-
meados com músicas, danças, e pantomías. Con-
cepção, direção e interpretação de Jonaj Bloch
e Tânia Alves. Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrado Neves, 315 (268-5798). Hoje, às 21h.
Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00, estudantes.
Último dia.

O HOMEM DO PRINCÍPIO AO FIM - Coletânea
de Millor Fernandes. Dir. de Nobel Medeiros.
Com Lia Farrel, Bernadcte Ferreira, Guilherme
Martins, Ologário de Holanda. Teatro da Gávea,
Rua Marquês de Sâo Vicente, 52 — 4.°. De 3a.
a 5a., às 21 h, 6a. e sáb., às 20h e 22h., dom.
às 20h. Ingressos 3a. a Cr$ 50,00 e Cr$ 20,00,
estudantes. 4a. e 5a. e dom., a Cr$ 50,00 e CrS
25,00, estudantes, 6a. e sáb., a CrS 60,00 e
Cr$ 30,00, estudantes.

A NOITE DAS MAL DORMIDAS - Texto de Pe-
tersen. Dir. do autor. Com Nilson Conde, Gui-
lherme Osty e Miguel ^Carrano. Teatro Teresa
Raquel, Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113).
De 3a. a 6a., às 21hl5m, sáb., às 20h e 22h30m,
dom., às 19h e 21h30m. Ingressos de 3a. a 6a.
e dom., a CrS 60,00 e Cr$ 40,00, estudantes,
sáb., a CrS 60,00. Farsa patética sobre a pálida
rotina e os reprimidos ensaios de três solteironas
do Catete.

Gracindo Júnior. Com Ari Foutoura, Lídia Mat-
tos, Jorge Botelho, Maria Cristina Nunos, Lúcia
Melo, Germano Filho e Norma Dumar. Teatro
Casa-Grande, Av. Afranio de Melo Franco, 290
(227-6475). De 3a. a 6a. e dom., às 21h30m,
sáb. ás 20h e 22h30m o vesp. dom. às 18h.
Ingressos de 3a. a 6a., 

"sáb. 
(Ia. sessão) e dom.

a CrS 80,00 e G$ 50,00, estudantes e sáb, (2a.
sessão) a Cr$ 80,00. Intransigente pai dé famí-
lia náo aceita o divócio da filha, que para
convoncé-lo a mudar de idéia arma um plano
com o apoio óa mãe.

A MORTE DO CAIXEIRO VIAJANTE - Drama d»
Arthur Miller. Dir. de Flávio Rangel. Com Pau-
Io Autran, Natália Timberg, Lourival Pariz, Her-
son Capri, Percy Aires, Simon Khoury. Teatro
Adolpho Bloch, R; do Russel, 804 (285-1465 »
285-1466). De 4o. a 6a., às 21h30m, sáb. às
20h e 22h30m, dom., às 18h e 21h, vesp. 5a.
às 18h. Ingressos de 4a. a 6a. e dom. Cri
100,00 e CrS 50,00, estudantes, sáb. a 

*Cr$

100,00, vesp. de 5a. a Cr$ 50,00. O velho ven-
dedor náo produz mais como antigamente, a
sociedade competitiva coloca-o à margem da vi*
da útil.

Cinofilia

CERIMÔNIA POR UM NEGRO ASSASSINADO -
Texto de Fernando Arrabal. Dir. de Paulo Bolti.
Com Adilson Barros, Márcio Tadeu, Eliane Giar-
dini, Israel Ivo. Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). De 3a. a 6a., o dom.,
ás 21 h. Sáb., às 20h e 22h30m. Vesp. dom. às
18h. Ingressos 3a. e 4a. a CrS 30,00; de 5a. a dom.
a Cr$ 60,00 e CrS 30,00, estudantes. Às 3as. e
4as., debate com o público após a sessão. Num
clima insólito, dois candidatos a ator sonham
com sua triunfal entrada no mundo do teatro.
Até dia 6 de novembro.

QUARTA-FEIRA LA' EM CASA, SEM FALTA - Tex-
to de Mário Brasini. Dir. de Gracindo Júnior.
Com Henriette Morineau e Eva Todor. Teatro
Glória, Rua do Russel, 632 (245-5527). De 3a.
a 6a. e dom., às 21 h. Sáb., às 20h e 22h30m.
Vesp. 5a„ às 17h e dom., às lBh. Ingressos de
3a. a 6a. e dom. a CrS 80,00 e CrS 50,00, eslu-
dantes. Vesp.1 5a., a CrS 50,00, sáb. a Cr$ 80,00.
Duas velhas amigas encontram-se semanalmente,
há 41 anos, para chá e lembranças.

O RIO DE JANEIRO, VERSO E REVERSO - Texto
José de Alencar. Direção Ruy Sandy. Com Chico
Ozanan, Kisco, Marco Antônio Palmeira, Angela
Falcão e outros. Teatro do Instituto de Educação,
Rua Mariz e Barros, 273 (228-3600). De 3a'. a
dom., às 17h30m. Ingressos a Cr$ 25,00 e Cr$
15,00, estudantes.

DOR DE AMOR - Texto de Bráulio Pedroso. Dir.
de Paulo César Pereio. Com Rosita Tomás Lo-
pes, Neila Tavares, Célia Azevedo e Paulo César
Pereio. Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara,
17 (232-5817). De 4a. a, 6a., às 21hl5m. sáb., às
20h e 22h. Dom., às 18h30m e 21hl5m. Vesp.
5a. às 18h30m. Ingressos 4a., 5a. e dom., a CrS
60,00 e CrS 30,00, estudantes, 6a. e sáb. a CrS
70,00. Um marido atônito e enciumado com a
descoberta que sua mulher fez de si mesma como
ser humano.
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W. M. - NA BOCA DO TÚNEL - Comédia dra-
mática de Carlos Eduardo Novaes. Direção de
Cecil Thiré. Com Nelson Xavier, Carlos Kroeber,
Suzana Faini, Ivan Cândido e Orlando Vieira.
Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93
(225-9185 e 225-8846). De 3a. a 6a., às 21h30m,
sáb. às 20h e 22h30m, dom., às 1 Bh e 21h. In-
gressos de 3a. a 6a. e dom. a CrS 80,00 e CrS
50,00, estudantes, e sáb. a Cr$ 80,00. (14 anos).
Um pedaço de nossa realidade social apresen-
tado através de uma relação de poder entre um
empresário cartola e um trabalhador (jogador
de futebol) que já não serve mais ao sistema.

DIVÓRCIO, CUPIM DA SOCIEDADE - Comédia
de Max Nunes e Hilton Marques. Direção do

SODOMA E GOMORRA - O ÚLTIMO A SAIR
APAGA A LUZ -- Comédia de João Bethencourt.
Dir. do autor. Com Milton Moraes Jorge Dó-
ria, Sueli Franco, André Villon, íris Bruzzi, Pro-
copio Mariano. Teatro Mesbla, Rua do Passeio,
42/56 242-4880). De 3a. a 6a: e dom. às 211.
15m, sáb., às 20h e 22h45m, vesp. 5a. às 17h,
e dom., às 18h. Ingressos de 3a. a 5a. e dom.
a Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00,' estudantes, 6a., a
CrS 100,00 e Cr$ 60,00, estudantes, sáb. a
CrS 100,00 vesp. de 5a. a Cr$ 50,00. Nas duas
cidades bíblicas, os inocentes pagam pelas cul-
pas dos outros, enquanto estes gozam os pri-
vilégios do poder.

FIM DE PAPO - Comédio de Sérgio Cecco e
Armando Chulak. Tradução e adaptação de La-
fayette Galvéo. Direção de Eloy Araújo. Com
Aríete Sales, Mauro Mendonça, Licia Magna,
Paulo Bravus e Jayme Barcelos. Teatro Serrador,
Rua Sen. Dantas, 13 (232-8531). De 4a. a 6a.
e dom., às 21hl5m, sáb., às 20h e 22h30m,
vesp. dom., às 18h. Ingressos 4a„ 5a. e dom.,
a CrS 70,00 e CrS 40,00, estudantes, 6a. a CrS
80,00 e CrS 58,00, estudantes, sáb., a CrS
80,00. As repercussões de uma televisão engui-
cada sobre o convívio conjugai.

SEIS PERSONAGENS À PROCURA DE UM AUTOR
— Texto de Lutgi Pirandcllo. Dir. de Paulo José.
com Dina Sfat, Luís Linhares, Rogério Fróes,
Míriam Pires, Vera Setta e outros. Teatro Co-
pacabana, Av. Copaacbana, 237 (257-1818 R.
Teatro). De 4a. a 6a. e dom., às 21h, sáb., às
20h e 22h30m. Vesp. dom., às 18h. Ingressos
4a. e 5a. e dom. a CrS 80,00 e CrS 40,00, es-
tudantes. 6a. e sáb., a CrS 80,00. Sob. pretexto
de uma exempla/ demonstração de teatro den-
tro de teatro, Pirandello discute alguns trau-
mas essenciais do ser humano.

NAO ME MALTRATE, ROBINSON - Texto de
Paulo Afonso Grisolli. Dir. do autor. Com Luis
Armando Queirós e Eduardo Tornaghi. Teatro
do Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539
(288-6197). De 4a. a 6a., às 21h, sáb., às 21h
30m, dom., às 18 e 21h. Ingressos 4a. a Cr$
20,00 e Cr$ 15,00, estudantes, de 5a. a dom.,
a CrS 30,00 e Cr$ 15,00, associados. A partir
do velho mito de Robinson Crusoé, a peça dis-
cute liricamente problemas de liberdade e comu-
nicação entre seres humanos. Até domingo.

E'... — Texto de Millor Fernandes. Direção de
Paulo José. Com Fernanda Montenegro, Fernando
Torres, Joana Fomm, Maria Helena Pader, Jonas
Bloch. Teatro Maison de France. Av. Presidente
Antônio Carlos, 58 (252-3456). 4a. e 5a., às 21h,
6a e sáb. às 20h e 22h30m, dom., às 18h e 21h!
Ingressos 4a., a CrS 50,00 e Cr$ 30,00, estudan-
tes. 5a. e 6a. e domingo, a Cr$ 100,00 e CrS
50,00, estudantes. Sáb., a Cr$ 100,00. Problemas
de casamento, relacionamento sexual e materni-
dade na visão das diferentes gerações da bur-
guesia carioca. Temperada suspensa.

LIÇÃO 0E ANATOMIA - Texto e dir. de Carlos
Mathus. Com Tony Ferreira, Regina Viana, Rober-
to Azevedo, Mareio de Luca, Ada Chaseliov e
outros. Teatro Gláucio Gill, Pça. Cardeal Arcover-
de (237-7003). De 3a. a 6a. às 21hl5m, sáb..
às 20h e 22h30m. Dom., às I8h e 21 h. Ingres-
sos de 3a. a 6a. e dom. a Cr$ 70,00 e CrS'
40,00 estudantes, sáb. (Ia. sessão) a CrS 80,00
e CrS 50,00, estudantes, 2a. sessão a CrS 80,00.
Não é permitida a entrada depois do espetáculo
começado (18 anos). A experiência da análise
transacional em forma de dramatizações teatrais
fixa os conflitos psicológicos básicos.

UM SANTO HOMEM - Drama de Olo Prado. Di-
reção de Luiz Mendonça. Com Uva Nino, Sônia
de Paula, Déa Peçanha e outros. Teatro Nacio-
nal de Comédia, Av. Rio Branco, 179 (224-2356).
De 3a. a 6a., às 21h. Sáb. às 20h e 22h. Dom.,
às 18h e 2!h. Ingressos de 3a. a dom., a CrS
60,00 e CrS 30,00, estudantes. Um misterioso
santo homem modifica a visão do mundo de
uma turma de marginais.

MARIA E SEUS CINCO FILHOS - Texto e dire-
ção de Joêo Siqueira. Com o grupo Dia a Dia:
Jackson Leal, Bebeto, Carmem de Castro, Irene
Leonore, Cláudio Alencar, João Siqueira. Teatro
do Sesc, de Sio João de Meriti, Pua Ten. Ma-
noel Alvarenga Ribeiro, 66 (756-4615). De 6a. a
dom., às 20h30m. Ingressos a CrS 20,00. Um
jovem grupo de teatro ensaia a trajetória de
uma família do interior na cidade grande. Até
dia 20 de novembro.

Concursos
O Conselho Mexicano de Fotografia e o Instituto Na-cional ãe Belas-Artes estão convocando todos os fotógra-fos latino-americanos para participarem de uma exposi-

ção que se realizará no Museu ãe Arte Moáerna ão Mexi-co no perioào ãe 11 de maio a 9 de julho áo'próximo ano.A mostra, aberta apenas para os profissionais latino-ame-ricanos, mexicanos e porto-riquenhos, estará recebenâoos trabalhos até o áia 31 ãe janeiro. Os participantes ãe-verão enviar um mínimo de seis e um máximo ãe 10 foto-grafias que formem um conjunto representativo ãe suaobra para o Instituto Nacional de Belas-Artes (Bosque deChapultepec.JMéxico, 5, D.F.). Maiores informações po-derão ser pedidas ao Comitê Organizador de Ia Exposi-cion, Consejo Mexicano de Fotografia A.C., Apartado Pos-tal 10-670, México, 10, D.F.
A Prefeitura Municipal de Niterói, através ãa FAC —

Fundação Atividades Culturais — está organizando o IPFestival ãe Bale ãe Niterói, convocanâo para inscriçõestoâas as academias interessadas, que já deverão trazer o
programa a ser apresentaãp e a relação dos participantesdo grupo. A FAC atende à Rua Presidente Pedreira 98— Inga, no período ãe 14h às 17h30m. Até quinta-feira.

UM SALSICHÀO
CHAMADO

BASSÊ HOUND
Paido Roberlo Godinho

DE 

olhar languido, orelhas
caídas, surpreendente-
mente longas em pro-
porção com a altura do

cão (37 centímetros), cabeça
grande c de ossatura forte, crá-
nio estreito e de bom compri-
mento, com occipital bem desen-
volvido, (o que é uma caracteris-
tica da cabeça i; focinho forte,
sem qualquer tendência a nariz
romano, lábios bem pendentes
com dobras nos cantos. A pele
do focinho e do crânio é solta,
tão solta que quando o cão bai-
xa o nariz ao solo, a pele sobre
a cabeça e faces cai pra frente
e enruga visivelmente. Morde-
dura em torquês (dente sobre
dente) com maxilares de igual
tamanho. Corpo comprido e for-
te, peito prsfundo e cheio; per-
nas dianteiras cuidas e muito
fortes, carpos curvos, metácar-
pos enrugados, terminados por
pés massudos. Cauda grossa, por-
tada alegre, à maneira dos
Hounds. Pelagem de testura mé-
dia; pêlo curto e liso, cobrindo
pele solta e elástica. Regra ge-
ral, os Bassê Hounds se apre-
sentam tricolores (branco, cas-
tanho e preto) podendo surgi-
rem bicolores, em combinações
do branco com diversas outras
cores, o que absolutamente não
deprecia nenhum cão dessa ra-
çá. Eles costumam medir 37
centímetros de altura e pesam
aproximadamente 20 quilos. Nos
shows de beleza, a fraqueza evl-
dente nas pernas e pés dos Bas-
sê Hounds é a única falta des-
qualificante que o padrão prevê,
incluindo as gerais (monorqui-
dismos, criptorquidismos, etc).

Este é um cachorro famoso por
seu faro excepcional e pela me-
lodiosidade do seu latido pro-fundo r triste; sua origem é
muito discutida pelos pesquisa-
dores, mas não se tem dúvida
que a raça começou realmente
em 1880, quando um grande nú-
mero de Bássê artesianos nor-
mandos deixaram a França e fo-
ram levados para a Inglaterra.
Entre aquele ano e 1894, houv»
Intensa proliferação desta raça,
destacando-se um único criador
inglês que chegou a ter 115 ani-
mais. Por essa época, usou-se o
Bloodhound para melhorar as
condições do faro dos Bassè
franceses, havendo alguma mo-
dificação no tipo original, que,
em cinco anos de trabalhos ge-
néticos. recuperou seu tipo, es-
tabelecendo-se o cão que come-
çou a ser chamado simplesmen-
te Bassê, que surgiu com cabeça
maior e miais pesada que o Bas-
sê francês; mais forte de corpo
que este, com pele solta e rugas
mais acentuadas, evidenciando a
presença marcante do sangue do
Bloodhound, além do seu faro
excepcional. Nos Estados Unidos
eles tiveram boa acolhida no
meio criador de cães, pelas suas
próprias características físicas,
por seu temperamento dócil e
dedicado companheiro de seu
dono. Inicialmente eles foram
usados para caçar raposas, coe-
lhos e íaisões; notáveis seguido-
res de trilhas os Bassê Hounds
se notabilizaram em campos de
mata muito densa, devido à per-
tinácia do seu temperamento, ao
apuro do seu nariz e à força her-
cúlea de suas pernas tortas.
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A jovem handler
carioca Cláudia
Paes da Silva
apresenta a Bassê
Hound, Gr. Ch.
Candy do
Curumaú,
numa especial
para cães de
caça da SBCCC
(Montanha Clube
— 22 ãe junho de
1975). Juiz:
Rubens Gisondi.
Os Bassê Hound
são muito
populares no
Rio de Janeiro,
7ias calçadas,
salas, e pistas
de exposições

CLUBE PAULISTA DO FILA BRASILEIRO
"1^^J"0 dia 15 dest'e corrente, o
1^^ CPFB realizou na cidade

A -1 de Taubaté (SP), uma
especial para a raça Fila Bra-
sileiro que foi julgada pelos es-
pecializados Armando Reis (ma-
chos) e Dagoberto Castro Bran-
dão (fêmeas). Com 107 inseri-
ções no catálogo e mais de 90 ca-
chorros julgados, Taubaté assis-
tiu a uma exposição que esteve
muito além daquilo que se pode-
ria esperar em termos de com-
parecimento de expositores à
pista; um destaque especial pa-
ra o Canil Tangará-Açu, que ar-

regimentou um número enorme
de seus produtos e conseguiu queseus proprietários os levassem às
pistas de Armando Reis e Da-
goberto Brandão, que termina-
ram a exposição recebendo cum-
primentos dos expositores por
suas atuações. A Ch. Dórica de
Tangará-Açú criação e proprie-
dade do Canil Tangará-Açú, foi
a Melhor Fêmea da Exposição,
enquanto que o Ch. Garboso do
ABC, criação de Ênio Monte e
propriedade do Canil Curumaú,
recebia o prêmio de Melhor Ma-
cho da Exposição.

KENNEL CLUBE DE ITAJAl (SC)

APÓS 
a realização das ex-

posições de Londrina
(PR) (juiz: Hugo Dru-

mondi, Curitiba (PR) (juiz: Sil-
vio Colega) e Esteio (RS) (juiz:
Oscar Miranda Filho), o KCI di-
vulga o êxito e a participação
dos seus representantes nesses
shows abertos para todas as ra-
ças: Expo de Esteio (RS):
Brahus' de Aquerulia (Fox Ter-
rier de pêlo duro) propr. de
Udo Garcia, Melhor do 4.° Gru-
po. Expo de Londrina (PR): Suni-
mer Leaf Night to Remember
(Cocker Inglês), propr. do Canil
Cabeçudas, Melhor da Raça e
Reserva de Grupo; Gr. Ch. Lu-
ciano de Maiorca (Boxer), propr.

do Canil Cabeçudas, Melhor da
Raça; Hana Carolina de Maior-
ca (Boxer), propr. do Canil Ca-
beçudas, Reserva de Raça; Co-
pelia of Mayfair (Cocker In-
glês), propr. do Canil Cabeçudas,
Reserva de Raça. Expo de Curi-
tiba (PR); Ch. Erik de Cinco
Lagos (Dogue Alemão), propr. de
Francisco Aranha, Melhor da
Raça; Ch. Chauão do Kirongozi
(Fila Brasileiro), propr. de An-
tonio Silveira, Melhor da Raça:
Stonewall Baroneza (Shetland
Sheepdog), propr. de Geraldin
Aranha, Melhor da Raça; Ali d'
Praia, Brava (Dobermann
propr. de Roland Habbhahnn
Melhor da Raça.

NOTÍCIAS

O 

Canil El Retiro (RJ)
acaba de receber da In-
glaterra um Cocker In-

glês louro de 11 meses, chama-
do Lochranza Say No More, que
brevemente aparecerá pelas pis-tas. •..*.* Foi enorme a re-
percussão do nosso tópico sobre
a raça Bouvicr de Flandres,
acarretando um sem número de
telefonemas para o criador Sid-
ney Tendler, solicitando maiores
informes sobre o destino dos fi-
lhotes que nascerão em breve
aqui no Rio de Janeiro, da eade-
Ia belga que ele recentemente
recebeu do famoso Canil De La
Thudinie. *** Outra raça que
começa a despertar o interesse
do público apreciador de raças
raras é o Mastim Napolitano,
criado por Frederico Costa (Ca-
nil da Passagem). *** O Gr. Ch.
Lisko von Edeliveiss foi a capa
do 22(.' Boletim Informativo do
Kennel Clube de Itajaí; Lisko é
um Dogue Alemão tigrado. de
menos de dois anos de idade,
que andou vencendo Raças no
Rio Grande do Sul, Paraná, San-

ta Catarina e São Paulo. *"*
Realmente, os últimos dois anos
trouxeram para o Brasil raças
de cães até então inexistentes
por aqui e, mais especialmente,
o interesse do público em adqui-
rir esses exemplares Schnau-
zers Gigantes, Pastores de Brie
(Briard)i Springers Spaniels,
Bouviers de Flandres, Viszlas, e
outras. "** Parece que as loja?
que vendem artigos para cãe.
acabam de aderir à campanha
da "pechincha", especialmente
na venda de rações, cada uma
delas se anunciando mais ba-
rata, numa concorrência hones-
ta e muito interessante para
quem assiste à "guerra no mer-
cado". Parabéns à Pet World
(Tijuca) e à Pet Shop (Ipane-
mat pelas suas campanhas nc
barateamento das rações, ondr:
só os criadores têm a ganhar*** Em festa a clã du Vai D'Ise
re, com o nascimento de Mela
nie Tudor, a primogênita d'
Ivan Tudor e senhora. O mundo
do São Bernardo comemora
Xato.
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iicraõscopo Jean Perrler

CARNEIRO
21 da março a 20 de abril

FINANÇAS — Risco de liligios

num negócio. Aborrecimentos no

seu trabalho. Mas, o dia sorá bc-

nófico para emprestar dinheiro,
Não deix» de lado um proielo im-

portanto. AMOR — Apenas os amo-
res sérios serão favorecidos. Por-
tanto, você não deve procurar as
aventuras. SAÚDE — Normal. Mes-
mo assim, evite abusar de exci-
tantes. PESSOAl — Não fique so-
zinho (a), você deve aceitar o
convite que irá receber.

TOURO
21 da abril a 20 da maio

FINANÇAS — Procure se Impor nos
seus negócios • assine documentos
Importantes. No seu trabalho, não
contrarie seus colegas, nem seus
superiores. AMOR — Nenhum pro-
blema sério, «xceto se você cria-
los. Todavia, será melhor esperar
para tomar as decisões que com-
prometam seu futuro. SAÚDE —
Ótima vitalidade. Voei dave pra-
tlcar esporte e fazer massagens.
PESSOAl — Enfim, um projeto po-
dera ¦• realizar.

GÊMEOS
SI da maio a 20 da (unho j

FINANÇAS — Sucesso nos teus
contatos com uma pessoa altamente
colocada. Saiba aproveitar, você

pode obter um adiantamento no
seu trabalho. AMOR — Vida senti-
mental calma. Nada virá perturbe-
Ia. Pense mais nos seus problemas
familiares ou nos de seus filhos.
SAÚDE — Cuidado, pois sua saú-
de não estará muito boa. Não be-
ba demais. PESSOAl — Toma a
iniciativa de escrever uma carta a
um amigo.

CÂNCER
22 da iunho a 22 de iulho

FINANÇAS — Negócios inespera-
dos, deixe de lado todos os pro-
blemas. Você poderá encontrar
uma grande compreensão no seu
trabalho. AMOR — Se houver um
mal-entendido, exija uma explica-
ção Imediata. Isto evitará brigas
• a situação será esclarecida para
a sua felicidade. SAÚDE — Não
faça esforços acima de suat pos-
slbilldades. Prudência. PESSOAl -
O «jua lha parecia Impossvel, as-
(á am via do tt realizar.

LEÃO
23 da iulho a 22 da agosto

FINANÇAS - Hoje você receberá
a ajuda necessária. Sorte nos ne-
gócios a na loteria. Aspectos fa-
voráveis para todos os novos em-

prèendimentos. AMOR — Dia be-
néfico, prepare-se para receber
uma grande alegria no amor. Vo-
cê precisa fazer projetos. Dedique-
se mais a sua familia, SAÚDE —
Dia excelente para melhorar seu
fisico, pesseie mais. PESSOAl —
Examine as decisões que você deva
tomar para o futuro.

VIRGEM
23 da agoste a 22 da aelembre

FINANÇAS - Visita que o (a), co-
locará em contato com uma pes-
soa interessante. As circunstancias
o (a) ajudarão no plano profis-
sional. Estudos favorecidos. AMOR
— Dia neutro. Não confie seus se-
gredos a uma pessoa estranha,
pois ela não demoraria em pre-
judicá-lo (a). SAÚDE - ProbUe-
mas com sua vista. Cuidado com
a luz com c;ue você trabalhai
PESSOAL — Você deve sair. Uma
pequena viagem lhe fará bem.

BALANÇA
23 de setembro a 23 da outubro

FINANÇAS - Hoje haverá dos-
pesas que você não poderá evitar.
Negócios duvidosos. Solicitações e
assinaturas do contratos náo so-
rão favorecidas. AMOR — Sua atl-
tude poderá desconcertar uma
pessoa que o (a) ama sincera*
mente. Você está errado (a), pro-
curo mudar seu modo de ser pois
Vênus o (a) protege. SAÚDE —
Nervosismo e irritabilidade, leve
uma vida regular e desintoxique-
se. PESSOAl — Cuidado com a in-
fluência de certos amigos.

ESCORPIÃO
24 da outubro a 21 da novembro

FINANÇAS — Resolva um proble-
ma financeiro e tome uma deci-
são nos negócios. No plano pro-
fissional, não discuta com seus su-
periores. AMOR — Um encontro
poderá transformar a sua vida.
Não deixe escapar a sorte. No
plano familiar, uma discussão sé-
ria deve ser prevista. SAÚDE —
Dores devem ser temidas. Será me-
lhor consultar um médico, PESSOAl
— A diplomacia será a única ga-
rantia da sucesso nas suas iniciati-
vas.

SAGITÁRIO
22 da novembro a 21 da dezembro

FINANÇAS - Dia benéfico qua
poderá trazer uma satisfação fl-
nanceira. Dia Interessante no pia-
no profissional, suas Idéias serão
apreciadas. AMOR — A pessoa
amada será muito atenciosa com
você, não a decepcione. Você tem
tudo para ser feliz. Saiba aprovei-
tar. SAÚDE — Aproveita os bons
efeitos de uma recente dieta, «vi-
tando os excessos. PESSOAl —
Saiba valorizar a estima de seus
amigos Íntimos • próximos.

CAPRICÓRNIO
22 da dezembro a 20 de ianaira

FINANÇAS - Você será beneficia-
do por uma grande sorte. Aja com
energia. Todavia, noã arranje ne-
nhum pretexto para chegar atra-
sado no seu serviço. AMOR —
Carta ou notícia agradável deve ser
esperada. Alegria com seus fi-
lhos. Período propício para exa-
minar certos problemas familiares.
SAÚDE — Problemas com tuas
vias respiratórias, talvez um pouco
ds asma. PESSOAl — Não dejpre-
ra um encontro • soja mais dl-
namico (a).

AQUÁRIO
21 da Janeiro a 18 da favarain

FINANÇAS — Sua paciência nos;
negócios será colocada à prova.
Mas a sua perspicácia o (a) ajuda-
rá muito. Dia benéfico no plano
profissional. AMOR — Você terá
a oportunidade de apreciar a
pessoa amada pela sua delicadeza,
Não a decepcione. Você pode até
mesmo dar um pequeno presente
a ela. SAÚDE — Seus rins poderão
deixá-lo (a) de péssimo humor.
PESSOAL — Você poderá fazer
uma visita, organizar uma reunião
ou marcar um encontro.

PEIXES
19 de fevareiro a 20 de março

FINANÇAS — Procure dar uma ba-
se firme a um negócio. No seu
trabalho, será melhor evitar as
fofocas. Você não deve ter mo-
do. Não assine documentos. AMOR
— Tensão na sua vida sentimen-
tal: ciúmes e mal-entendido. Isto
acontecerá por sua culpa, pois vo-
cê será muito exigente. SAÚDE —
Boa, apenas um pouco de nervo-
sismo. Todavia, evite imprudências,
PESSOAl — Controle-se, pois vo-
cê estará propenso ia) a discutir
a brigar inutilmente.

]|kA|_í, do oMocU GcuCtf^

_&AUi-A! o
epoe você eSPT

.efJDof

_ír&, £eixr\eu

622.8

-OCOGR1FO Jorônimo Fcrreir-

/*e™TíC__-4__\ "*

ViufGfcWJWA
TA' C.GA,
De tudo:

/

_•_"

j_J^£jU^Q J ^Pj?
^ Ki^ -' Q P

IV>5t£_5. Tr1--^ !c^f_wmx

s>

•peow NAQ..'

~r ^ TJtoVA NADA.
D€l£Do_fü?

o P

1*

IP)
l§_t

eifr f_-De TAT _<=>
ToTALMGVre
tWSOrZvjDPr A>A

/

-S»-* ZJLjrtycl*

PROBLEMA IM.0 22
1. amoladolra (7)
2. amolocer (6)
3. apertado (8)
4. celcslo (6)
5. docrclo (5)
6. desacompanhado

(9)
7. editora (6)
8. esclarecimento'

(7)
9. fulgurante (8)

10. harmonioso (8)
11. hermético (9)
12. infecundo (7)
13. lubricidade (8)
14. mendigo, (7)
15. perfeição (6)
16. proteção (6)
17. redigido (7)
18. sábio (7)
19. sensual (7)
20. zanga (7)

. Palavra-chave:
15 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se delcrminado
vocábulo, cujas vogais já estão inscritas no quadro
acima. Ao lado, à direita, é d.ida uma relação de 20
conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo para
cada um, com o número de letras enlre parênteses, a
Iodos começados pela letra inicial da palavra-chave.
As letras de todos os sinônimos estão contidas no termo
encoberto, respeitando-se as letras repetidas.

Solução do problema n.° 21. Palavra-chave: CRONOME-
TRAGEM. Parciais: cano; canto; cento; ceroma; certame;
comento; cometa; comer; comentar; cegar; contagem;
cremar; centro; coragem; catre; comemorar; canoro; creme;
cometer; cortar.
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HORIZONTAIS: 1 — Comida de porcos, garrafada de
remédio. 9 — Indivíduo de uma tribo indígena do Rio
Branco (RR). 10 — Que tem pescoço reto, que tem pesco-
ço delgado e cilíndrico. 13 — Tratamento dado outrora
ao rei por seus cortesãos. 14 — Tomar com a mão, agar-
rar. 15 — Prostíbulo. 18 — Uma das quatro sílabas de que
se serviam os bizantinos para solfejar, 19 — Época em
que os mouros faziam as vindimas. 20 — Corante vegetal
amarelo arroxeado que se emprega na índia para tingir
tecidos de algodão. 21 — Unha. 23 — Glutão. 24 — O
grunhido do porco quando sofre^ülinipadura do arroz.
27 — Pedra que assenta nos pilares que sustentam o es-
pigueiro, para evitar que certos animais atinjam as espi-
gas. 28 — Qualquer cantiga de melodia simples o mo-
nótona, texto curso, sentimental ou brejeiro, de estrofe •
refrão. 29 — Afirmar de novo.

VERTICAIS: 1 — Conjunto de peças de metal. 2 —
Coisa fastidiosa, enfadonha, chata, qualquer medicamento
contra a tosse. 3 — Quadratim, no sistema anglo-america-
no. 4 — Furto, subtração. 5 — Designação comum aos
bagres marinhos. 6 — Permanecer em determinada dis-

posição de espírito ou situação, vir a estar em determinado
estado ou situação. 7 — Atrás de (no sentido espacial). 8
— Substancia do bolbo da dália, substancia parecida com
o amido, que. se encontra dissolvida no suco celular das
raízes de muitas plantas compostas. 11 — Êmulo, com-

petidor. 12 — Formado ou emitido pela boca. 16 — Espé-
cie de saquinho, comprido e estreito que se vê nas meda-
lhas e moedas bizantinas desde o séc. V, na mão dos
cônsules e imperadores. 17 — Radical semítico que ex-
prime a idéia de força, poder c aparece em nomes se-
mitas de Deus. 20 — Guardam, amontoam, arrecadam (di-
nheiro ou valores que se retiram da circulação e se ente-
souram, sem que renda. 22 — Serosidade purulenta e fé-
tida que escorre de certas úlceras ou abeessos, sanio. 25

Nome de duas cadeias de montanhas, uma na Mista
(Ásia Menor), na vizinhança de Tróia, outra em Creta. 26

Enorme extensão de água salgada sujeita ao fenômeno
das marés, e de cujo seio emergem porções mais ou me-
nos vastas de zonas sólidas. 28 — Título que os chineses
davam aos deuses superiores e aos imperadores, léxicos:
Morais, Fernando, Melhoramentos, Aurélio a Casanovas.

CHARADISMO E CRUZADISMO

Já foi distribuído aos associados do Círculo Enigmís-
tico Carioca o número 113 de seu órgão oficial. Com va-
riadas seções e grande número de ótimas produções, Cha-
radismo e Cruzadismo vêm se destacando no campo cha-
radístico nacional. Escreva para: Rua da Qj-Üfl,''rl:_ 43. i_?
411 e peça seu exemplar.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS: dama — época — adamita — ab —

piramidona — ita — acaras — faceta — is — ema — mata
retorta — ru — oniro — luar — tmese — po — uvula.

VERTICAIS: dapifero — aditamento — maracatim — ama
ética — pada — canastra — abas — imaturos — oria —

mal — áurea — orex — uru — eu.

Correspondência a remessa de livros • revistas para:
Rua das Palmeiras, 57 apt.« 4 — Botafogo — ZC-02.
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"FRANCE", FEITO
PARA O PRAZER,

SERÁ A NAU
DOS FIÉIS

*¦*« m

DEMAOMÉ
farii/AP

PARIS 

— O tran-
satlantico Fran-
ce, o último

grande navio de luxo do
mundo, foi vendido ao
empresário saudita Ak-
kraim Ojieh, anunciou
ontem um funcionário
da Companhia Geral
Marítima francesa, sua
proprietária. Não se re-
velou o preço da venda.
A enorme embarcação
tem uma superfície
igual à da Place de Ia
Concorde, em Paris. Es-
tava atracado há três
anos no porto do Havre.
Ontem mesmo devia ser
publicado o comunicado
oficial da transação.

O afastamento do
France da linha de na-
vegação francesa foi de-
terminado pelo Minis-
tro dos Transportes em
julho de 1974, sob a ale-
gação de que era impôs-
sível continuar a expio-
ração do navio, o que
provocou uma greveúnica nos anais da Ma-
rinha Mercante france-
sa. Os tripulantes e o
pessoal técnico e hote-
leiro ocuparam a em-barcação, no dia 14 desetembro, para obrigar
o Governo a dar umasolução ao caso, suge-rindo inclusive a suanacionalização.

Para maior sucesso domovimento, o pessoalde bordo obrigou o co-mandante, Capitão
Christian Pettre, a atra-
car o navio na entrada
de acesso ao porto deHavre. Pouco depois,
porém, uma forte tem-
pestade obrigava o
France a buscar abrigo
nas proximidades da
península de Cotentin,
de onde ele retornaria,
a 9 de outubro, ao Ha-
vre. Nessa ocasião, os
tripulantes negaram-se
a lançar âncoras, se
não lhes dessem garan-tias para o futuro. Após
inúmeros incidentes, os
últimos piquetes de gre-

Jacques Frieáman,
âiretor ãa Companhia

Geral Marítima,
anunciou numa

entrevista à imprensa,
em Paris, a venáa

do France
a um milionário

saudita

ve renunciaram à sua
ação, e no dia 19 de de-
zembro o maior transa-
tlantico do mundo caiu
no esquecimento, no
Havre, saindo de lá ape-
nas em 1976, por 12
dias, para consertos na
quilha. Há três anos es-
tava à espera de um
comprador.

O France foi lançado
ao mar a 11 de maio de
1960, com grande pom-
pa. A madrinha do na-
vio foi a mulher do en-
tão Presidente Charles
de Gaulle. O barco me-
de 315,50 metros de
comprimento por 33,70
de largura, pesa 55 mil
toneladas, desenvolve
31 nós de velocidade,
tem 15 mil quilômetrosde raio de ação (maisde um terço da circun-
feréncia terrestre). Po-
de receber 2 mil passa-
geiros, e sua propulsãoe fornecimento de ener-

gia elétrica são assegu-
rados por uma central
térmica de 1 milhão 350
mil kW. Tem mais de
mil camarotes espaço-
sos e suas cozinhas e
restaurantes podem ser-
vir mais de 3 mil refei-
ções diárias. Dispõe de
uma sala de espetáculos
com 700 lugares, oito
bares, cinco pistas de
dança, duas bibliotecas,
duas piscinas, um par-
que de jogos infantis e
um centro transmissor
de som e de televisão.

A última viagem do
France se realizou de 4
de janeiro a 3 de abril
de 1974. Zarpou do Ha-
vre para o seu segundo
cruzeiro pelo mundo —
o primeiro fora em 1972— e atracou era 23 por-tos de cinco continen-
tes, em 89 dias de nave-
gação. Um mil 500 pes-soas, principalmentefranceses e americanos,
participaram desse últi-
mo cruzeiro milionário.
O grande momento da
viagem foi a travessia
do_ Estreito de Maga-
Ihães, depois da passa-
gem por Nova Iorque,
pela Bahia e o Rio de
Janeiro. Era a primeiravez que um barco de
tais dimensões sulcava o
canal sinuoso.

Agora, segundo as es-
peculações, o navio de-
verá ter outro uso:
transportará qualquermuçulmano que queiravisitar Meca. Informou-
se também que Ak-
kraim Ojieh é um dos
homens mais ricos e in-
fluentes da Arábia Sau-
dita. Presidente do gru-
po empresarial TAG
(Técnicas de Avant-
Garde), é um dos ele-
mentos mais ativos do
plano qüinqüenal de
desenvolvimento de seu
país. É quase certo queo France, além de pere-
g r i n o s, transportará
também materiais de
construção.
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Mais ãe mil
camarotes:
espaçosos,

sala de
espetáculos

com 700
lugares, oito
bares, cinco
pistas de

dança, duas
piscinas — é

o fausto de
uma época

que se acaba
com o France

TRANSATLÂNTICO, ADEUS!
Com eles, é mais uma belleepoque que se finda — uma belleépoque, como a primeira, bela ape-nas para uns poucos afortunados,

mas nem por isso menos época.Seus nomes — Queen Mary e QueenElizabeth, da Inglaterra, Norman-
die, íle de France e France, ãaFrança, Europa e Bremen, ãa Ale-manha, Rex, Raffaello e Miche-langelo, da Itália, Estados Unidos,da América — foram símbolos nàosó de luxo, conforto, comidas finas,bom atendimento, mas sobretudo
ãe aventura. Raramente alguémembarcava neles para ir a alguma
parte — os próprios navios eramo destino, o meio e o fim.Eram, em essência, redutos de
placidez, de tempo em dimensõeshumanas — remanescentes, em
Plena era áos jatos e supersônicos,
de uma época em que a pressa não
era o que importava, mas sim o
prolongado desfrute de cada novo
porto, de cada novo conhecimento
feito a bordo, ãe cada romance ali
iniciado e/ou acabado; em suma,

ãa excitante expectativa do impre-visto que poáia aparecer a caâadia, a cada momento, a cada novaonda nos desconhecidos oceanosdos cinco continentes.
Na verdaáe, o France não foio último grande navio a deixar oserviço transatlântico, já que esta-va parado desde 1974. Ainda no ano

passado, os barcos gêmeos italianos
Michelangelo e Raffaello, outroramotivos ãe orgulho ãa frota ãe pas-sageiros italiana, eram vendidos aoIrã, para servirem como hotéis
flutuantes, âepoís ãe aãaptaáos aesse fim. Também estes ãois naviosestavam inativos desde 1975, áeviãoaos altos custos operacionais. Como
hotéis, seguiriam o ãestino da pri-
meira vítima da áecâáência nos
transportes marítimos,, o Queen
Mary, que hoje recebe hóspeáes
atracaáo num porto ãe Long
Beach, Califórnia.

Afinal, a era ão jato predomi-
nou. Os grandes navios, projetados
para loiigas viagens antes dos vôos

intercotitinentais em poucas horas,e numa época em que os custos ãeconstrução, operação e combustível
eram muitíssimo mais baixos, tor-naram-se baleias brancas antieco-nômicas, com suas dimensões mas-todõnticas e suas turbinas vorazes.Normalmente, teriam sião retiraâos
graáualmente ãe circulação, num
perioáo de 25 a 30 anos — sua vidamédia — mas os enormes aumen-tos nos preços do petróleo provoca-ram a sua rápida obsolescência."Hoje, os navios e turbinas só
podem ser vendiáos para o ferro-velho", dizia em 1975 Keith Lin-ney, um agente internacional ãeviagens com base em Lonâres. "È
uma tristeza ver tantos bons na-
vios se acabarem, não só pela viãa
elegante que proporcionavam, co-
mo pelo que representavam para o
munâo".

E John Bainbriâge, executivo
ãa Cunard Lines, comentava o ano
passado: "Pensamos com afeto
nesses navios. Havia alguma coisa

ãe muito sólido e, digamos, senho-rial neles — como aS velhas casasde campo inglesas. Se os jatos nãohouvessem apareciâo, era possívelque hoje esses navios estivessemviajando, tão bem construídoseram".
Nem tudo está perdido, porém.Se os grandes hotéis que singravamos mares foram postos de lado, co-mo coisas do passado, nem por issoa navegação de passageiros acabou.Afinal, ainãa há lugar para a avew-tura marítima, em embarcaçõesmenores, com motores diesel e 

'ca-
paciãaáe máxima de passageirospor tonelada. E os italianos já pu-seram, na mesma linha dos anti-gos, o G. Marconi e o G. Colombo
que na carreira sul-americana li-garao o Brasil à Espanha, FrançaItália, Argentina e Uruguai, fazén-do a linha que sempre foi servida
pelos mais prestigiosos liners da
Companhia Itália. Talvez isso seja
o inicio de uma época menos beíâ,
porém mais aberta a um maior
número de afortunados.
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VESTIDINHOS COMUNS, TERMINADOS POR BABADOS
COMPRIMENTOS NOS JOELHOS, APARECEM 

'

COMO MINI-SAIAS, GRAÇAS AOS TRUQUES DE
FRANZIDOS E BUFANTES

DESFILADOS POR EMANUEL UNGARO

EM

O CORPO ESTÁ
NA MODA

Pernas bonitas, busto
bem-feito, rostos versa-
teis: parece que estas
são as principais ten-
ciências da moda fran-
cesa de Primavera-Ve-
rão de 1978. Através de
modelos os mais exóti-
cos, dos comprimentos,
transparências e deco-
tes abertos, os estilistas
famosos mostram o que
podem do corpo femini-
no. Sônia Rikyel, depois
de se firmar como esti-
lista de malhas sóbrias
e romanücas,' desnuda
o busto de suas mane-
quins na passarela;
Ungaro revela as belas
pernas de suas moças
nórdicas, subindo a
cintura dos vestidos;

Jean-CIaude de Luca
arranja maneiras de
cntremostrar seios e
ombros entre quilôme-
tros de tecidos drapeja-
dos de camisolas. O que
se v"« d» mais recatado
faz parte da coleção de
Castelbajac, adepto de
um aspecto mais espor-
tivo. Mas seus maios de
cores acrílicas, agressi-
vas, são dos mais cava-
dos que se tem visto.

Portanto, o primeiro
passo para seguir as
novas modas, é adaptar
o próprio corpo, ten-
tando torná-lo o mais
bonito possivel. No pró-
ximo ano, vestiremos
muita roupa, mas com
muita sensualidade.
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MUITO MAIS DO QUE APENAS OS OMBROS SÃODEIXADOS DE FORA, NAS ÚLTIMAS CRIAÇÕES DE SÔNIA RYKIEL
NA COLEÇÕES DE PRÊT-À-PORTER. OS CONJUNTOS

DE TÚNICAS E SAIAS DE MUSSELINE
E CHIFFON FICAM SEMPRE COM OS DECOTES ABERTOS

EIS A COLEÇÃO MAIS APLAUDIDA DE PARIS. SÔNIA RYKIEL
RENOVA SEU ESTILO LÂNGUIDO, INCORPORANDO AUDÁCIAS E

DETALHES INÉDITOS: SUTIS COLETES DE LANTEJOULAS CASACOS Dl
PELES; AS CALÇAS DE JÉRSEI E AS

CINTURAS FRANJADAS


